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RESUMO 

 

A comunicação no cenário da saúde é um recurso essencial para a promover a interação entre 

as instituições, os profissionais e o paciente ao longo da jornada do cuidado. Sempre presente 

na cena terapêutica, sua relevância leva em conta as inúmeras barreiras impostas pela assimetria 

da informação e pelas limitações de linguagens, agravadas pela complexidade do ambiente 

hospitalar, onde o fluxo de comunicação é transversal, presente não só nas relações 

interpessoais, mas também nas evidências físicas como o plano de identidade da marca, a 

infraestrutura e os recursos tecnológicos e administrativos oferecidos. Este estudo procurou  

identificar sob a ótica do paciente, a influência da comunicação na avaliação da qualidade, 

levando em conta suas mais variadas formas de manifestação. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva exploratória por meio de análise 

documental e bibliográfica e entrevistas semiestruturadas. Os resultados evidenciaram forte 

influência da comunicação dialógica presente na relação entre os agentes de saúde e os 

pacientes, com destaque para maior relevância das questões comportamentais relacionadas à 

empatia e à comunicação eficaz, frente as questões técnicas relacionadas à capacitação e à 

prática profissional. Observou-se a importância do aprimoramento da comunicação terapêutica 

e as oportunidades de implementação de novos canais de comunicação que venham apoiar as 

práticas comunicativas já presentes no contexto hospitalar. 

 

Palavras chave: Comunicação em saúde; Comunicação hospitalar; Qualidade em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The communication within the healthcare setting is an essential resource to promote interaction 

between institutions, professionals and patients throughout the care journey. Always present in 

the therapeutic scene, its relevance takes into account the numerous barriers imposed by the 

asymmetry of information and the linguistic limitations, aggravated by the complexity of the 

hospital environment, where the communication flow is transversal, present not only in 

interpersonal relationships, but also in physical evidence such as the brand’s identity plan, 

infrastructure and the technological and administrative resources offered.  This study sought to 

identify, from the patient's perspective, the influence of communication on quality assessment, 

taking into account its most varied forms of manifestation. Therefore, a qualitative approach 

research was done, the descriptive exploratory type, through documental and bibliographic 

analysis and semi-structured interviews. The results showed a strong influence of dialogic 

communication present in the relationship between health-care agents and patients, with the 

focus on the greater relevance of behavioral matters related to empathy and efficient 

communication, when compared to technical issues related to training and professional 

practice. It was observed the importance of improving therapeutic communication and the 

opportunities to implement new channels of communication that will support the 

communicative practices already present in the hospital context 

 

Keywords: Communication in health; Hospital communication; Health quality
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1 INTRODUÇÃO 

 

Do latim - comunis, a palavra comunicação em sua origem significa participar de algo, 

tornar comum. Fenômeno que ocorre quando uma ideia é traduzida para uma linguagem ou 

código que é transmitida pelo emissor e compreendida pelo receptor. Nesse sentido, comunicar 

não é apenas partilhar informação, é compreender o outro, é um ato criativo baseado na 

invenção de um novo conhecimento (TEIXEIRA, 2004). De acordo com o dicionário Houaiss 

da língua portuguesa, comunicação é o ato ou efeito de comunicar(-se). É um processo que 

envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário 

receptor, no qual as informações transmitidas são codificadas na fonte e decodificadas no 

destino com o uso de sistemas convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, 

iconográficos, gestuais entre outros. 

Por meio da comunicação é possível partilhar diferentes informações (conteúdos) o 

que torna o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade e para as relações 

humanas como ferramenta de integração, instrução, troca e desenvolvimento. 

 

O homem não vive sem comunicação. A capacidade de se relacionar 

coordenadamente com seus semelhantes representa, desde os tempos 

primitivos, um elemento básico de sobrevivência e satisfação das 

necessidades, que há algumas décadas vem se tornando também um 

formidável campo de cuidado técnico e moral em nossa civilização 

(RÜDIGER, 2011, p.8). 

 

 

De acordo com Rudiger (2011), a comunicação tem desempenhado um papel 

fundamental na sociedade ao longo do desenvolvimento das civilizações pois esta presente 

desde os primeiros processos de sociabilização, ela acontece de várias formas e o seu 

entendimento é o que molda as relações dos indivíduos em seu contexto social.  

A comunicação no cenário da saúde constitui recurso básico e fundamental que apoia 

a interação entre a instituição, os profissionais de saúde e o paciente ao longo da jornada do 

cuidado. Ela está sempre presente na cena terapêutica, veiculando conteúdos conscientes e 

inconscientes, cujo significado está vinculado ao contexto em que ocorre (RAMOS; 

BORTAGARAI, 2012).      Assim, o padrão de comunicação institucional adotado numa 

organização hospitalar, por seus diversos meios, pode interferir na qualidade da assistência 

prestada sob o ponto de vista do paciente, cada vez mais bem informado e exigente. 

A relevância da comunicação no contexto da saúde leva em consideração, as inúmeras 

barreiras impostas pela assimetria da informação, pelas limitações de linguagens, pelo nível de 
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desenvolvimento intelectual e pelas diferenças sócio culturais dos diversos atores no serviço de 

saúde. Essas barreiras são agravadas pelo fluxo de comunicação transversal no ambiente 

hospitalar, presente não só no relacionamento interpessoal (agentes de saúde e paciente), mas 

também nas evidências físicas que incluem entre outros elementos, o plano de identidade visual 

da marca, a infraestrutura oferecida, os recursos administrativos relacionados à informação e 

educação em saúde, além de outros elementos comunicacionais que de alguma forma, 

interferem no estado de saúde dos pacientes, seja para orientação, prevenção e aderência ao 

tratamento ou continuidade do cuidado fora do ambiente hospitalar (FREITAS; REZENDE 

FILHO, 2011). 

Coriolano-Marinus et al. (2014) por meio de uma revisão integrativa da literatura, 

destacam que o tema comunicação tem sido explorado pelas ciências da saúde na busca de 

estratégias que fortaleçam as relações de troca, de informação, tratamento e diálogo entre os 

profissionais (agentes de saúde) e a população assistida no âmbito dos serviços de saúde 

(paciente). Sob essa perspectiva, é importante considerar o papel relevante do profissional de 

saúde, levando em conta suas habilidades comunicacionais e a capacidade de influenciar 

significativamente a avaliação dos pacientes sobre a qualidade dos serviços de saúde prestados 

(TEIXEIRA, 2004). Nesse contexto, para Bergman, Dellve e Skagert (2016) a comunicação 

pode ser vista como um processo que ocorre entre duas ou mais pessoas e onde o objetivo é 

compartilhar e trocar informações para resolver um problema ou atender uma necessidade. Para 

os autores, um processo de comunicação é mais do que apenas transmitir informações. Inclui 

uma série de processos criativos complexos onde o conteúdo é construído e interpretado através 

da interação entre as pessoas no local de trabalho.  

Desta forma, considerando as características empíricas dos agentes de saúde 

envolvidos no processo do cuidado (paciente, médico, enfermagem, entre outros) supõe- se que 

a comunicação é um processo de interação social e de linguagens que vai além da troca de 

informação  entre os agentes e o paciente por meio da comunicação dialógica, e é importante 

ampliar o conhecimento acerca dos demais elementos de comunicação presentes no contexto 

da saúde e compreende-los como ferramentas estratégicas capazes de apoiar o diálogo e 

promover experiências mais positivas em todos os níveis do cuidado. 

No ambiente de serviços, frente à sua característica de intangibilidade, se faz 

necessário reduzir as incertezas e para tanto, é comum que os clientes (nesse contexto, 

pacientes) procurem por sinais ou evidências da qualidade do serviço nas instalações, nas 

pessoas, nos equipamentos, no material de comunicação, nos símbolos e até mesmo nos preços 

(KOTLER, 2006).  
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Ao longo dos anos, diversos modelos comunicativos têm sido vivenciados nas práticas 

em saúde. Ao retratar alguns desses modelos vigentes, Montoro (2008) salienta os vários 

paradigmas da comunicação ligados à imposição de comportamentos e repasse de informações, 

abordando a necessidade de construção de práticas mais horizontais onde o uso de técnicas, 

ferramentas e canais adequados contribuam para construção de uma comunicação mais eficaz, 

essencial para a base de indicadores de avaliação dos serviços oferecidos pela instituição 

hospitalar.  

A motivação e justificativa para o estudo deste tema estão relacionadas ao fator 

coletivo que envolve o processo de cuidado em saúde, que acontece pela intervenção dos vários 

componentes inclusive comunicacionais e em seus vários pontos de contato, destacando a 

influência direta que as experiências pessoais, crenças, valores e hábitos vivenciados por todos 

os agentes que participam do processo de cuidar causam nos processos de comunicação no 

ambiente hospitalar (NEGREIROS et al., 2010). Partindo da premissa de que o padrão de 

comunicação institucional adotado numa organização hospitalar, por seus diversos meios, pode 

contribuir direta ou indiretamente para a qualidade da assistência prestada, assim como as 

ferramentas de comunicação utilizadas podem apoiar a  comunicação dialógica e complementar 

a atividade do cuidado, esse estudo irá abordar a temática da comunicação no processo de 

hospitalização respondendo a seguinte pergunta de pesquisa: Como a comunicação pode 

influenciar a qualidade do cuidado percebida pelo paciente no ambiente hospitalar? 

 

 1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  
 

Identificar a percepção do paciente a respeito dos elementos comunicacionais 

empregados na organização hospitalar que podem influenciar a qualidade dos serviços 

prestados durante a internação. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Conhecer os componentes de comunicação que influenciam a percepção da 

qualidade do cuidado prestado ao paciente no ambiente hospitalar; 

b) Identificar quais elementos comunicacionais podem ser implementados ou 

aprimorados para contribuir com a melhoria da experiência do internado 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para atender aos objetivos propostos, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, de natureza aplicada, do tipo descritiva exploratória com emprego dos meios de 

investigação por análise      documental e bibliográfica e aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

A fundamentação da escolha do método se dá por sua capacidade de conhecer e interpretar a 

realidade estudada, sem nela interferir ou modificá-la, onde se busca apenas descobrir e 

observar os fenômenos, procurando descrevê-los, classifica-los e interpretá-los (GURGEL 

JUNIOR; VIEIRA, 2002). Para Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-se 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. Entretanto, recomendam que o pesquisador esteja 

atento a  alguns limites e riscos como, por exemplo: excessiva confiança no investigador como 

instrumento de coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo 

possa representar uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar 

a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através 

dos quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob 

enfoques distintos; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; sensação de 

dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do pesquisador na situação 

pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados. 

De acordo com Câmara (2013), a pesquisa qualitativa objetiva verificar de que modo 

as pessoas consideram uma experiência, uma ideia ou um evento, priorizado o discurso dos 

entrevistados, como fonte de informação para a análise do conceito relacional entre 

comunicação e qualidade nos serviços hospitalares       levantado junto aos mesmos.  

É na observação dos fenômenos que buscamos descobrir as causas de sua manifestação 

e em seguida, aproximá-los com a finalidade de conhecer a relação existente entre eles, para 

então, generalizarmos a relação encontrada na precedente, entre os fenômenos e fatos 

semelhantes (MARCONI; LAKATOS, 2003). Para Mello (2014) na pesquisa qualitativa, a 

neutralidade do pesquisador é um componente superficial, tendo em vista que até mesmo a 

escolha do tema de pesquisa deriva de alguma posição que orienta o pesquisador, ou ainda por 

algum interesse específico. A autora destaca a necessidade do pesquisador não agir com 

parcialidade e de se posicionar quanto a questões ontológicas, epistemológicas e percepções 

analíticas, e foi nesse sentido que a base do presente estudo foi construída, buscando identificar 

como as mais variadas formas de comunicação com o paciente no contexto hospitalar se 

relacionam com a qualidade do serviço prestado, por meio dos relatos sobre as suas experiências 
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em toda a jornada do cuidado.  

Em relação a pesquisa descritiva, Gil (1999, apud RAUPP; BEUREN, 2006), apontam 

que nesse tipo de pesquisa busca-se descrever características de determinadas populações ou 

fenômeno por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, com a 

preocupação exclusiva de observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-

los, sem interferência do pesquisador.  

Para análise temática foi aplicada a técnica de análise de conteúdo fundamentada por 

Bardin (1977), constituída das fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados (a inferência e a interpretação). Para a pré-análise foram seguidas as regras de 

exaustividade (esgotamento do assunto), representatividade (representação adequada da 

amostra); homogeneidade (coleta de dados por aplicação de técnicas equivalentes para todos 

os participantes); pertinência (adaptação dos documentos ao objetivo da pesquisa); e, 

exclusividade (classificação de um elemento por categoria) (CÂMARA, 2013).  

 

2.1 Delimitação do estudo 

 

O estudo foi realizado em um hospital privado de grande porte na Capital Paulista. 

Hospital geral de perfil cirúrgico e alta complexidade que possui 210 leitos ativos, sendo 113 

apartamentos, 37 enfermarias e 60 Unidades de terapia intensiva (UTI) tanto geral como 

cardiológica, centro de diagnóstico e pronto atendimento 24 horas. Possui corpo clínico aberto 

e atende diversas operadoras de saúde. A instituição pertence a um grupo econômico 

tradicional em atividade na cidade de São Paulo há 90 anos, cuja primeira unidade de negócio 

se deu como operadora de saúde (venda e gestão de planos de saúde) em atividade até hoje com 

uma carteira de 110 mil associados composta por 58% de clientes acima de         60 anos. Além da 

operadora e do hospital, o grupo também reúne uma faculdade de ciências da saúde, e dois 

novos hospitais em construção na capital e no litoral paulista.  

O modelo de atenção é verticalizado e o hospital em questão é o principal serviço 

utilizado pelos clientes associados. De acordo com os dados de 2021, o hospital atende 

mensalmente uma média de 5.000 pacientes na Unidade de Pronto Atendimento, 900 cirurgias, 

1.300 internações que representam uma taxa de ocupação de 73% com uma média de 

permanência de 4,9 dia.  

Atualmente a força de trabalho é composta por cerca de 2.800 profissionais diretos e 

indiretos e o hospital mantém 5 programas de Residência Médica nas especialidades de 

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Nutrologia. Além disso, os 
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programas de Medicina Intensiva, Oncologia e Ortopedia já foram aprovados para início em 

2023.  

Desde 2009 o hospital dispõe de serviço de ouvidoria exclusivo aos pacientes/usuários 

para intermediação das demandas juntos às áreas assistenciais e administrativas. O setor conta 

com cinco canais de contato: telefone, e-mail, formulário eletrônico, formulário de pesquisa de 

satisfação, e redes sociais. Além desses, também são utilizados os canais de atendimento às 

operadoras de saúde, sites de reclamação e veículos de imprensa. A equipe atual é formada por 

três profissionais que realizam o registro do contato em planilha eletrônica, encaminham para 

as áreas envolvidas, gerenciam o retorno dos responsáveis, formulam respostas para os casos e 

intermediam soluções junto aos demandantes. O hospital não faz busca ativa, ou seja, todos as 

manifestações da ouvidoria são espontâneas, representando no ano de 2021, 2,33% da 

população assistida pelo hospital. Os contatos são registrados por tema, área, setor, tipo e 

motivo. Todos os dados registrados são discutidos com a alta gestão em reunião mensal e 

reportados às áreas operacionais para estudo das oportunidades de melhoria dos processos com 

foco na ampliação da qualidade dos serviços prestados. O gráfico 1 abaixo apresenta os dados 

parciais da ouvidora registrados no ano de 2021.  

 

          Gráfico 1 - Classificação parcial ouvidorias ano 2021  

 

 

 

 

Fonte: Dados do setor de ouvidoria da instituição estudada (2022) 
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O gráfico 2 apresenta o histórico dos dados registrados pela ouvidoria nos últimos dois 

anos quando o hospital registrou um número de elogios maior do que de reclamações.  

 

Gráfico 2 - Histórico das ouvidorias 2020-2021  

Fonte: Setor de ouvidoria da instituição estudada (2022) 

 

Para a seleção da amostra, foram contemplados pacientes entre 18 e 79 anos que 

passaram por internação clínica ou cirúrgica no hospital entre os meses de janeiro e junho de 

2021 e que registraram alguma manifestação no setor de ouvidoria durante ou após o referido 

período de internação, exceto pacientes internados por suspeita ou confirmação de Covid-19. 

Nesta investigação não foram estudados os componentes da comunicação interpessoal 

entre os agentes de saúde presentes na passagem de plantão e transferência do cuidado, bem 

como seus instrumentos. Também não estão contempladas neste estudo, a verificação e a 

análise dos elementos e estratégias de comunicação interna direcionada aos colaboradores e 

externa, direcionada ao mercado. A presente pesquisa concentra-se no estudo da comunicação 

dirigida ao paciente no processo assistencial. 

 

2.2 Aspectos éticos e critérios de inclusão 

 

Para a realização da pesquisa foi obtida autorização do hospital participante por meio 

da assinatura do Termo de Autorização Institucional bem como, a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da instituição (sob o número CAAE 47133221.3.0000.5450), 

devidamente registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) ligada ao 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). O termo de autorização institucional foi assinado pela 

vice-presidência da instituição em 19 de maio de 2021 e encontra-se em poder da autora e 

disponível para consulta.  
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Foram convidados a fazer parte da amostra pacientes (entre 18 e 79 anos) que 

registraram no setor de ouvidoria do hospital, algum relato, positivo ou negativo, referente aos 

serviços prestados pelo hospital durante sua internação. Para a base da amostra aleatória foram 

consideradas as manifestações registradas pelos canais: e-mail, telefone, pesquisa de satisfação, 

site e redes sociais da instituição. O método utilizado para a seleção da amostra foi o modelo 

de amostragem aleatória simples do software Excel. Para tanto foram extraídas duas listagens, 

uma amostra titular e outra amostra reserva, para eventual substituição dos entrevistados com 

os quais o contato não fosse efetivado ou que se recusassem a participar da pesquisa. Aos 30 

primeiros pacientes convidados que concordaram em participar, foi encaminhado por e-mail, 

para preenchimento e assinatura, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim 

de confirmar a participação na pesquisa e autorizar a utilização dos dados fornecidos por meio 

de seus testemunhos.  

 

2.3 Etapas da pesquisa 

 

2.3.1 Levantamento bibliográfico 

 

A estratégia utilizada para o levantamento dos estudos que permitiram a estruturação 

da teoria e das discussões relacionadas aos temas “comunicação em saúde” e “qualidade em 

saúde” foi a busca não sistemática de publicações indexadas nas bases de dados: Portal de 

Periódicos da Capes, Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 

National Library of Medicine (PubMed), Literatura Latino-Americana e  do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), livros e outras fontes na literatura cinzenta, sites corporativos e 

portal de notícias. 

 

2.3.2 Análise documental 

 

A análise documental como etapa de desenvolvimento desta pesquisa se deu 

inicialmente pela leitura minuciosa dos registros da instituição presentes nos relatórios de 

ouvidoria dos anos de 2020 e 2021, para compreensão das motivações que levam ao registro de 

uma manifestação seja ela positiva (elogio) ou negativa (reclamação). Nesta etapa, após análise 

de cada um dos relatos registrados pelos pacientes, foi possível observar a presença recorrente 

de motivos relacionadas aos diversos elementos de comunicação contidos na prestação dos 

serviços, o que acabou por validar a proposta de investigação do referido estudo. 
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2.3.3 Coleta de dados 

 

Para aplicação das entrevistas semiestruturadas foi construído um roteiro baseado em 

4 eixos temáticos que permitiram segmentar e direcionar a coleta de dados para atender aos 

objetivos da presente pesquisa.  As entrevistas foram realizadas por telefone, durante os meses 

de julho e agosto de 2021. Todas as entrevistas foram gravadas na íntegra e posteriormente 

transcritas e submetidas à análise. O quadro 1 apresenta o roteiro utilizado para as entrevistas.  

 
Quadro 1 - Estrutura do instrumento - Roteiro de entrevista 

E
ix

o
s 

  
T

em
át

ic
o
s 

1 Compreensão do 

tema “qualidade" 

Quando eu falo em qualidade em serviços de saúde o que te 

vem à cabeça? 

Como é a experiência de frequentar um hospital como 

paciente? 

2 Posicionamento e 

imagem da 

instituição 

Você conhecia o hospital antes de se internar (já 

tinha ouvido falar ou visto alguma 

propaganda/folheto)? 

E pelo que você já ouviu falar, ou vivenciou, o que o hospital 

tem de mais importante para oferecer aos pacientes? 

3 Mapeamento geral 

de experiência 

com o serviço 

Como você se sentiu em relação à infraestrutura do hospital? 

(explorar) 

Quais fatores você diria que foram importantes para a 

qualidade (ou não) dos serviços? Explorar motivos 

As informações que você recebeu durante a sua internação 

foram suficientes e satisfatórias? 

Como você descreveria a relação com a equipe de 

enfermagem, equipes médicas e demais profissionais de 

saúde? 

Você teve dúvidas sobre a sua cirurgia, sua doença e/ou os 

cuidados de saúde que recebeu durante a internação que não 

foram esclarecidas?  
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Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

2.3.4 Tratamento dos dados  

 

Para composição do corpus, ou fonte de dados, neste estudo foram consideradas duas 

bases de documentos constituídos do relatório gerencial de ouvidoria ano 2021 (segundo 

semestre) elaborado pela organização e do conjunto das transcrições das entrevistas onde foram 

registradas na íntegra a opinião dos participantes. A apuração dos dados obtidos por meio das 

entrevistas foi realizada pelo método de análise de conteúdo fundamentado por Bardin (1977), 

que consiste no desmembramento do texto em categorias agrupadas analogicamente. Segundo 

a autora, a opção pela análise categorial se respalda no fato de que é a melhor alternativa quando 

se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos. O processo 

seguiu as três fases estruturais de pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados (inferência e interpretação). O procedimento analítico envolveu o recorte sobre cada 

unidade de registro identificada por meio de leituras das falas dos entrevistados por eixo 

temático, e ordenadas posteriormente pela classificação em categorias e subcategorias. Os 

dados obtidos foram analisados com base na descrição de frequências absolutas e relativas 

pertencentes a cada subcategoria.  

 

As informações disponíveis nas dependências do hospital em 

placas, avisos, banners, etc, foram  importantes para sua 

segurança e conforto? 

Ao deixar o hospital se sentiu seguro(a) com as 

informações e orientações que recebeu?   

4 Estratégia de 

comunicação 

Se o hospital fosse fazer algo novo para melhorar a sua 

comunicação com os pacientes, o que você indicaria? 

E se as informações que os profissionais de saúde falaram 

para você durante a internação e no momento da alta fossem 

impressas em um material que você pudesse levar para casa e 

consultar, o que você acharia? 

Conclusão 

Explorar itens não discutidos – Você gostaria de acrescentar 

algo que não foi perguntado aqui? 
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2.3.4.1 Definição de categorias e subcategorias  

 

As categorias e subcategorias foram definidas com base nos eixos temáticos 

estabelecidos no roteiro de entrevista e na fala dos entrevistados por meio da leitura e 

classificação das respectivas unidades de registro e análise das ocorrências (frequência) e 

posterior interpretação dos significados em cada um dos eixos estudados. Na seleção dos 

recortes, as unidades de contexto foram agrupadas por semelhança de significado utilizando-se 

frases completas para melhor compreensão do sentido da fala. Para enumeração foi considerada 

a frequência de aparição de cada unidade de registro devidamente agrupada. Quanto à 

categorização inicial, utilizou-se o critério semântico (por eixo temático) referenciando a 

origem dos elementos com a inclusão das perguntas do roteiro semiestruturado. Seguindo a 

estrutura proposta, os 4 eixos temáticos estudados foram analisados conforme a categorização 

correspondente. O quadro 2 a seguir apresenta a matriz de categorização utilizada.  

 

 

Quadro 2 - Matriz de categorização 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 Qualidade 

 

No início do século XX, com a evolução da atividade manufatureira para a indústria e 

a produção em larga escala, começou a nascer oficialmente a base da era da qualidade 

(GURGEL JÚNIOR; VIEIRA, 2002). Na década de 1940, com a influência da segunda guerra 

mundial, os conceitos de qualidade passaram a integrar o ambiente organizacional e um grande 

movimento promovido por diversos especialistas tomou o mundo empresarial, chegando a 

importantes companhias, sobretudo no Japão, que vivia uma fase de reconstrução da economia 

no período pós-guerra (ANDRADE, 2018).  

Critérios de 

categorização por tema: 

Eixo 

Objetivo da análise:  

Categoria:  

Origem dos elementos:  

Subcategoria (s):  

 

Indice / Dicionário 

Indicadores / 

Unidades de registro 

Unidades 

de 

Contexto 

Enumeração 

por 

Indicadores 
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Os principais especialistas envolvidos na evolução do conceito de qualidade são 

Willian Edwards Deming, Joseph Juran, Armand Vallin Feigenbaum, Phillipe Crosby, Kaoru 

Ishikawa.  

 Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de conceitos e técnicas que tinham em 

comum uma base relacionada ao foco na gestão da alta liderança, envolvimento e autonomia 

dos colaboradores, gestão baseada em fatos, e foco no cliente (GOMES, 2004). 

Willian Edwards Deming, pode ser considerado o pai da qualidade pois em meio às 

experiências práticas, construiu sua filosofia da qualidade baseada em 14 princípios focados na 

atuação e comprometimento de líderes e gestores das organizações. Em busca da melhoria 

contínua, elaborou um conjunto de teorias e ensinamentos sobre transformação que mudaram a 

maneira como se pensa a qualidade, a gestão e a liderança. Dening definiu a qualidade como a 

conformidade de um produto com as especificações técnicas que lhe foram atribuídas 

(GOMES,2004).  

Foi no Japão pós guerra que surgiu oficialmente o movimento da qualidade. Deming 

revisitou o país em 1950 para palestrar para os principais industriais japoneses sobre a aplicação 

do Controle Estatístico de Processo,  tema que diz respeito ao efeito da variação nos processos 

industriais. Embora tenha sido Shewhart o autor seminal da teoria, foi pela influência de 

Deming na indústria japonesa que o movimento da qualidade passou a trazer resultados efetivos 

(SALLIS, 2014).  

 

Qual é o problema do controle de qualidade do produto fabricado? […] um 

fabricante estabelece um padrão para a qualidade de um determinado tipo de 

produto. Ele então tenta fazer com que todas as peças do produto estejam em 

conformidade com esse padrão. Aqui começam seus problemas. Para ele, a 

qualidade padrão é um alvo, mas como um atirador atirando em um alvo, 

muitas vezes ele erra. Como é o caso em tudo o que fazemos, causas 

desconhecidas ou casuais exercem sua influência. O problema então é: o 

quanto a qualidade de um produto pode variar e ainda ser controlada? Em 

outras palavras, quanta variação devemos deixar ao acaso? (SHEWHART, 

1931).  

 

Deming  foi responsável também pela disseminação do ciclo PDCA, representado pela 

união dos verbos: Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar ou verificar) e Action (agir) que 

se traduz em um método de gerenciamento produtivo que visa a melhoria dos processos 

implementados por uma determinada organização, conquistando o status de uma das 

ferramentas para promoção de melhoria contínua mais utilizadas no mundo (FONSECA,1988). 

Joseph Juran direcionou sua teoria à funcionalidade de um produto e sua adequação 

ao uso, elevando a expectativa de utilização do cliente/usuário à métrica da qualidade. Essa 
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visão permitiu a adequação e melhoria da qualidade levando em conta não só as especificações 

técnicas dos bens ou serviços, mas também o uso pretendido pelo cliente (GOMES, 2004). 

Juran contribuiu para a criação do modelo de identificação e gestão de custos da qualidade, 

decorrentes das falhas internas, presentes nos processos de produção (produtos defeituosos) e 

falhas externas (custos com garantias) que são amplamente gerenciáveis por meio de 

mecanismos de inspeção e prevenção, justificando investimentos mais efetivos em programas 

de melhoria da qualidade. Vale destacar a relação entre os efeitos nos custos e nas receitas, 

considerando que bens ou serviços com deficiências aumentam os custos de produção e 

desencorajam a repetição de vendas, uma vez que os clientes têm menos disposição para 

comprar novamente e costumam divulgar sua experiência negativa para afetar as decisões de 

outros potenciais compradores, gerando efeitos negativos na receita de vendas (JURAN; DE 

FEO, 2010). O quadro  3 a seguir apresenta os custos da qualidade pelo tipo de falha.  

 

Quadro 3 - Custos da Qualidade 

Tipos Origem Efeitos 

Falha interna Custos de produção defeituosa       

antes de chegar ao cliente. 

Desperdício; Retrabalho Reteste; 

Pausa; Reciclagem 

Falha externa Clientes recebem produtos 

defeituosos (custos difíceis de 

quantificar e tendem a ser 

subestimados) 

Reclamações; Devoluções; 

Garantias; Insustentabilidade 

 Fonte: Adaptado de GOMES (2004) 

 
 

Joseph Juran também criou o conceito estrutural para um processo de gestão da 

qualidade, dividido em três fases conhecido como a trilogia de Juran, que consiste em: (1) 

planejamento da qualidade, (2) controle da qualidade e (3) melhoria da qualidade. Para o 

desenvolvimento dessas três fases Juran recomenda uma gestão descentralizada, onde cada 

etapa é desempenhada por uma equipe especializada garantindo maior eficiência no processo 

(JURAN, et al. 1992; JURAN, 2005).  Para o autor, qualidade significa adequação ao propósito, 

por isso os bens e serviços devem possuir características que satisfaçam as necessidades dos 

clientes. Precisam ser eficazes para atender aos requisitos do cliente e eficiente para um 

desempenho comercial superior (JURAN; DE FEO, 2010). 

Armand Vallin Feigenbaum foi promotor do conceito Total Quality Control (TQC) ou 

de Controle de Qualidade Total (CQT), compreendendo uma gestão eficaz voltada para a 

melhoria contínua, satisfação do cliente e excelência organizacional. Para Feigenbaum, a 
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qualidade não é setorial ou departamental, e sim, resultado de um esforço conjunto, de todos os 

membros de uma organização, promovendo uma importante mudança de mindset sobre a 

qualidade no mundo todo (GOMES,2004).  

O TQC foi desenvolvido nos EUA e aperfeiçoado no Japão, trazendo um novo 

pensamento sobre a gestão da qualidade, promovendo um compromisso institucional com a 

excelência. Sua filosofia foi fundamentada na abordagem “total”, refletindo uma cultura de 

qualidade que envolve fatores tecnológicos (máquinas, materiais, insumos e processos) e 

humanos (tempo e pessoal) unidos por um sistema de integração eficaz que reúne os esforços 

de desenvolvimento, manutenção e de melhoria da qualidade dos vários grupos e setores de 

uma organização, viabilizando produtos e serviços com custos menores e plena capacidade de 

satisfação do cliente (FEIGENBAUM 1994).  

Phillipe Crosby defendeu o conceito defeito zero, ou produção sem defeito. Para ele, 

a qualidade está nos padrões de conformidade do produto com as suas especificações técnicas, 

porém, traz o pensamento de que qualidade não c0usta nada desde que haja um compromisso 

em fazer bem feito, fazer correto, desde a primeira produção, "right first time” e isso está 

relacionado diretamente com a gestão da mão de obra, por meio do desenvolvendo de um capital 

humano com consciência coletiva e compromisso com a qualidade (GOMES, 2004) 

Crosby defendia que defeito zero não significa ausência de erro, mas sim, a não 

relativização do erro. Isso quer dizer que o trabalho deve ser visto como um processo definido 

por requisitos claros que permitam produzir resultados desejados (identificáveis). Crosby 

acreditava que sistemas mal construídos facilitavam a ocorrência de erros, gerando esforços 

desnecessários e onerando as organizações em cerca de 20% e 35% (BRITISH LIBRARY, 

2015).  

Kaoru Ishikawa, membro da Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) foi 

o criador do Círculo de Qualidade e de importantes ferramentas que auxiliam nos processos de 

controle da qualidade e resolução de problemas: Análise de Pareto; Diagrama causa-efeito; 

Folha de controle; Estratificação; Carta de controle; Histograma e Fluxograma, ferramentas 

indispensáveis para as rotinas gerenciais da atualidade. Para Ishikawa (1995) praticar um bom 

controle de qualidade envolve o desenvolvimento, projeto, produção e comercialização de um 

produto de qualidade, o que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o 

consumidor.  

O quadro 4 a seguir apresenta o conceito de qualidade apresentado pelos principais 

especialistas mencionados.  
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Quadro 4 - Conceitos da qualidade segundo autores 

Fonte: Adaptado de CAMPELLO; OLIVEIRA (2005), CORRÊA (2019) 

 

Depois das contribuições desses e de outros mestres do tema, mais do que mudanças 

nos conceitos, o pensamento acerca da qualidade evoluiu elevando-a ao status de componente 

essencial para a estratégia de competitividade nas organizações, sempre com foco nas 

necessidades e expectativas do cliente usuário (GURGEL JÚNIOR; VIEIRA, 2002). 

Nesse contexto Sallis (2014) chama atenção para a noção relativa da qualidade e 

afirma que a qualidade no sentido técnico é em grande parte um conceito relativo, vista não 

como um atributo de um produto ou serviço, mas como algo que é atribuído a ele. Ela não é um 

fim em si, mas um meio pelo qual o produto é julgado como estando dentro (ou não) do padrão 

levando em conta não só a conformidade com as especificações predeterminadas, mas também, 

se atende ao que é esperado dele. O autor entende que para alcançar a qualidade, nesta definição 

relativa ou atribuída, bens ou serviços não precisam ser caros ou exclusivo, bonitos, luxuosos 

ou especiais, eles podem ser comuns, simples e familiares,  justamente porque o resultado da 

qualidade percebida está relacionado à expectativa do cliente, e é com foco no cliente que as 

estratégias das empresas devem ser elaboradas. 

A alta administração de uma organização é responsável pela criação dos sistemas 

organizacionais que determinam como os produtos e serviços são projetados e produzidos, e 

para isso, o processo de melhoria da qualidade deve sempre começar com o compromisso da 

própria administração com a qualidade total por meio dos seus líderes e gestores, pois a eficácia 

Autor Conceito de qualidade 

Deming Controle estatístico; melhoria contínua; ciclo PDCA. 

Juran Adequação ao uso/propósito; gestão de custo; planejamento, 

controle e melhoria da qualidade. 

 

Feigenbaum Melhoria contínua, satisfação do cliente e excelência nos processos 

organizacionais (qualidade é responsabilidade de todos)  

 

Crosby Conformidade, zero defeito; compromisso em fazer bem feito 

desde a primera vez. 

 

Ishikawa Melhoria de processos; uso de ferramentas da qualidade; foco no 

mercado 
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do trabalho das equipes é vista como uma função direta da qualidade dos sistemas utilizados 

(HACKMAN; WAGEMAN, 1995). 

A busca pela qualidade e a implementação cada vez mais frequente dos programas de 

gestão da qualidade em todo o mundo, levou ao surgimento    da International Organization for 

Standardization (ISO), em Genebra, na Suíça no ano de 1945. A ISO é uma instituição 

internacional não-governamental, cuja missão é promover o desenvolvimento  da normalização 

e de atividades relacionadas com o propósito de facilitar a troca internacional de bens e serviços 

e o desenvolvimento da cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e econômica. 

Em outras palavras a ISO foi e é um facilitador para o avanço da globalização e da economia 

mundial.  

A ISO já desenvolveu mais de 24 mil Normas Internacionais que significam para os 

consumidores, a confiança de que os produtos e serviços oferecidos são seguros, confiáveis e 

de boa qualidade. Destaque para a família ISO 9000 que é baseada em uma série de princípios 

de gestão da qualidade que reforçam o foco no cliente, a motivação e o comprometimento da 

alta gestão, a abordagem do processo e a melhoria contínua e que pode ser utilizada por 

qualquer organização, de qualquer tamanho ou tipo de atividade. Os padrões de gerenciamento 

da qualidade surgiram para orientar um trabalho com mais eficiência e menos falhas do produto. 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, s.d).  

Sobre as iniciativas acerca da garantia da qualidade, no Brasil, foi criada em 1940, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Uma instituição privada, sem fins 

lucrativos que tem um papel muito importante como foro nacional de normalização 

homologado pelo governo federal brasileiro. É membro fundador da ISO e da Comissão Pan-

Americana de Normas Técnicas (COPANT) e a Associação Mercosul de Normalização 

(AMN). Organização responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR) por 

meio                   de seus comitês, com o compromisso, junto ao governo e a sociedade, de contribuir para 

a implementação de políticas públicas, promover o desenvolvimento de mercados e defender 

os consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Desde 1950, a ABNT atua também na 

avaliação da conformidade e dispõe de programas para certificação baseados em princípios 

técnicos internacionalmente validadas. De acordo com o Sistema de Gerenciamento de 

Certificados (CERTIFIQ), desenvolvido por iniciativa do Inmetro em parceria com os Comitês 

da Qualidade ABNT/CB-25 e ABNT/CB-38, o Brasil tem mais de 11 mil certificados válidos 

emitidos para empresas nacionais e estrangeiras, que atuam no país (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2020). 
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3.1.1 Qualidade em serviços 

 

Para Kotler (2006), serviço pode ser definido como um ato ou desempenho intangível 

que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. O autor ainda 

destaca que a execução de um serviço pode ou não estar ligada a um bem físico.  

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) relatam que grandes especialistas na área 

consideram que o setor de serviços abrange todas as atividades econômicas cujo produto não é 

um bem físico ou fabricado e sim, algo que é consumido no momento em que é produzido e 

fornece um valor agregado em formatos (conveniência, diversão, oportunidade, conforto ou 

saúde) que representam essencialmente interesses intangíveis do seu comprador. Serviços são 

fundamentais para a atividade econômica em qualquer sociedade. São eles que sustentam a 

interrelação entre os setores da economia. Os serviços de infraestrutura (transporte e 

comunicações) por exemplo, são essenciais para o relacionamento entre todos os setores da 

economia porque funcionam como intermediários e como canais de distribuição para o cliente 

final. Serviços são indispensáveis para que uma economia possa funcionar e evoluir, 

contemplando a melhoria constante da qualidade de vida de uma comunidade. Além disso, 

representam a força vital de transição rumo a uma economia globalizada (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). 

De acordo com Kotler (2006), os serviços devem apresentar 4 características principais 

que influenciam diretamente no comportamento do consumidor e no desenvolvimento de 

estratégias de marketing baseadas na qualidade oferecida, são elas: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. O quadro 5 abaixo apresenta a descrição de 

cada uma dessas características.  

 

Quadro 5 - Principais características dos serviços 

Característica Descrição 

Intangível Não podem ser vistos, sentidos, ouvidos ou provados antes de 

adquiridos 

Inseparável São produzidos e consumidos simultaneamente 

Variável Dependem de “quem”, de “onde” e “quando são fornecidos 

Perecível Não podem ser estocados 

Fonte: adaptado de KOTLER (2006) 
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A intangibilidade de um serviço se dá, por exemplo, quando observamos um cliente 

do serviço de saúde que irá se submeter a uma cirurgia, mas não pode ver os resultados antes 

do procedimento ser realizado, assim como um paciente que faz terapia não consegue saber de 

imediato o efeito do tratamento. Como a intangibilidade gera insegurança, é comum os clientes 

procurarem por sinais ou evidências da qualidade nas instalações (espaço físico), nas pessoas, 

nos equipamentos, no material de comunicação, nos símbolos e até nos preços. São essas 

evidências que contribuem para tangibilizar os serviços e construir uma referência de qualidade. 

É possível minimizar o impacto da variabilidade caracterizada nos serviços por meio da adoção 

de três importantes estratégias: (1) investimentos em processos de contratação e treinamento; 

(2) padronização de processos de produção/execução dos serviços; (3) acompanhamento da 

satisfação do cliente (KOTLER,2006). 

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), defendem que serviços são “processos” e que podem 

se dividir em quatro grandes categorias. Nessa perspectiva de processo, a definição de serviços 

enfatiza que a proposta de criação de valor por meio dos resultados desejados, leva em conta 

também as diferenças existentes entre essas categorias, dependendo diretamente do que e como 

está sendo processado. Com essas possíveis variações os serviços podem processar pessoas, 

suas mentes, seus objetos físicos e seus dados. A natureza do processamento pode ser tangível, 

ações realizadas nos corpos das pessoas ou em suas posses físicas (bens materiais), ou 

intangível, ações que podem ser realizadas nas mentes das pessoas ou em seus ativos 

intangíveis. Isso leva à classificação dos serviços em quatro categorias gerais que são, 

processamento de pessoas, processamento de posse, processamento de estímulo mental e 

processamento de informações.  A figura 1 abaixo apresenta as 4 categorias propostas pelos 

autores.  

Figura 1 - Categorias gerais de serviços 

 

Fonte: LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO (2011) 

A prestação de serviços nas práticas de saúde, especialmente no ambiente hospitalar, 
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se enquadra na categoria de processamento de pessoas, pois refere-se a serviços direcionados 

especificamente ao indivíduo e que necessariamente, ele precisa entrar fisicamente no sistema 

de serviço por ser parte integrante do processo. A produção e o consumo de serviços são 

simultâneos e isso demanda planejamento dos processos, atenção com o ambiente de serviço e 

gestão da capacidade (eficiência operacional). Além disso, todo o processo depende 

especialmente da cooperação ativa do cliente. Nesse planejamento deve-se levar em conta o 

resultado do ponto de vista do cliente, além dos custos financeiros, custos não financeiros como 

o tempo, o esforço mental e também o esfoço físico (LOVELOCK, WIRTZ, HEMZO, 2011). 

Na prestação de serviços, é importante diferenciar os termos insumo e recursos. Os 

insumos são os próprios clientes (consumidores) e os recursos são os bens facilitadores, como 

a mão de obra dos funcionários, e equipamentos utilizados para a prestação do serviço, por 

exemplo. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), a presença do cliente como um participante 

no processo do serviço requer atenção ao design das instalações. Quando o serviço é uma 

experiência que ocorre nas dependências da empresa, as instalações devem ser projetadas sob 

a perspectiva do cliente para que a qualidade do serviço seja reforçada. Cuidados especiais com 

ambientação, decoração, layout, nível de ruído e até mesmo odores, podem influenciar a 

percepção do serviço pelo cliente. É muito importante a compreensão de que o cliente pode ser 

uma parte ativa do processo e que o conhecimento, a experiência, a motivação e até mesmo a 

honestidade dele afetam diretamente o desempenho do sistema de serviços. Um exemplo no 

setor da saúde seria a exatidão das informações fornecidas pelo paciente e que são processadas 

e registradas na ficha ou prontuário, algo que pode aumentar a eficiência do atendimento 

médico (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2014). 

As práticas em saúde também se enquadram na categoria Processamento de 

informações, porque todo o processo envolve o levantamento e o gerenciamento de informação 

para a boa prática assistencial, seja na execução de procedimentos diagnósticos ou na definição 

do plano terapêutico, o processamento de informações está sempre presente. Informações 

podem ser processadas de duas formas, pela tecnologia da informação e da comunicação (TIC) 

e por profissionais que utilizam o cérebro para processamento e estruturação das informações. 

Informação é a forma mais intangível de serviço, no entanto ela pode se tornar permanente e 

tangível quando é transformada por exemplo, em relatórios, planilhas, livros ou arquivos. 

Quando os serviços de processamento de informações e os serviços de processamento de 

estímulo mental ocorrem de forma conjunta, Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) acrescentam 

uma nova categoria denominada serviços baseados em informações.  
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Os autores também destacam, que sob o ponto de vista de marketing, no segmento de 

serviços, a estrutura para formulação de estratégias eficientes se torna mais complexa porque 

além de considerar os tradicionais quatro Ps - produto, praça, preço e promoção, acrescenta-se 

quatro peças adicionais que abrangem a gestão da interface com o cliente, que são os 4 Ps de 

serviços: processo - refere-se a elaboração e a gestão dos processos de serviço para o cliente 

incluindo gestão de demanda e capacidades operacional; paisagem - facilita entrega do processo 

e fornece evidência tangível da Imagem e da qualidade do serviço; pessoas - abrange o 

recrutamento, treinamento e motivação dos funcionários para entrega de qualidade no serviço;  

produtividade – envolve avaliação do uso adequado de recursos e da satisfação com a 

experiência de compra (experimentação) do cliente;  

O processo de experiência do serviço é dividido em duas dimensões, a do cliente, que 

está relacionada ao campo “serviço esperado” e a da empresa, que reúne todas as fases de 

elaboração no campo “entrega dos serviços” conforme descrito na figura 1 a seguir, onde o gap 

(lacuna) gerado pela expectativa do cliente com relação ao serviço esperado e o serviço 

percebido, é responsável pela geração do indicador relacionado à satisfação (ZEITHAML; 

BITNER; GREMLER, 2010). 

              Figura 2 - Modelo de qualidade dos serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Fonte: ZEITHAML; BITNER; GREMLER (2010) 
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Zeithaml, Bitner e Gremler (2010) consideram que os quatro gaps da empresa são 

decorrentes das lacunas do cliente. A lacuna 1 se refere à escuta, é a diferença entre as 

expectativas do cliente em relação ao serviço e a compreensão da empresa sobre essas 

expectativas. A lacuna 2 diz respeito ao design e padrões de serviço, àquilo que se pode 

tangibilizar no processo de produção do serviço, como traduzir o serviço em evidências por 

meio do processo de formalização de uma prática de P&D - pesquisa e desenvolvimento de 

serviços. A lacuna número 3 está relacionada ao desempenho, à execução, ainda que hajam 

processos bem definidos alinhados com as expectativas do cliente, é necessário que a empresa 

garanta que todos os recursos necessários para atingir os padrões estejam em vigor. E por fim 

a lacuna 4, que se refere à comunicação, especificamente a adequação da linguagem para que 

ela seja capaz de eliminar a diferença existente entre a prestação de serviços e o que é informado 

externamente aos clientes por meio de publicidade, preços e outras formas de comunicação. É 

a adequação do discurso desenvolvendo mecanismos de comunicação interna para que as 

mensagens tenham consistência desde antes da venda e durante a entrega do serviço. 

Em seu nível mais básico, a lógica do modelo sugere que preencher a lacuna do cliente 

é uma função de todas ou de qualquer uma das quatro lacunas da empresa. As expectativas do 

cliente têm papel crítico em suas experiências e avaliações de um serviço e impactando de 

forma diferente cada vez que o serviço é prestado. A qualidade do serviço de uma empresa é 

testada sempre que o serviço é prestado. Zeithaml, Bitner e Gremler (2010) estudaram mais 

profundamente as lacunas da empresa e desenharam estratégias específicas para preencher cada 

uma delas. O quadro 6, apresenta as lacunas da empresa e as entratégias de combate desses 

autores.  

 

Quadro 6 - Lacunas da empresa e estratégias de combate 

Lacunas Estratégias 

Gap 1 

Ouvir os clientes de várias maneiras por meio de pesquisa de clientes e 

comunicação com funcionários; Construir relacionamentos entendendo e 

atendendo às necessidades dos clientes ao longo do tempo; Conhecer e agir de 

acordo com o que os clientes esperam quando experimentam uma falha de 

serviço. 

Gap 2 

Empregar práticas bem definidas de desenvolvimento e inovação de novos 

serviços –“P&D de serviços”; Entender a experiência total do cliente por meio 

do blueprint de serviço; Medir as operações de serviço por meio de clientes 

definidos em vez de padrões definidos  pela empresa; Incorporar evidências 

físicas no projeto de serviço. 
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Gap 3 

Alinhar as práticas de recursos humanos (contratação, treinamento, sistemas 

de suporte e recompensas) em torno da prestação de serviços de excelência; 

Definir clientes, papéis e ajudá-los a compreender e executar eficazmente; 

Integrar a tecnologia de forma eficaz e adequada para auxiliar o desempenho 

do serviço; Motivar e incentivar os intermediários a realizar o serviço de 

acordo com os padrões da empresa; Gerenciar flutuações na oferta e na 

demanda. 

 

Gap4 

Empregar estratégias de comunicação de marketing integradas a tudo e a todos 

que enviam mensagens para o cliente; Gerenciar as expectativas do cliente de 

forma eficaz durante toda a experiência; Desenvolver mecanismos de 

comunicação interna para evitar promessas excessivas e garantir uma entrega 

bem-sucedida; Gerenciar a marca de serviço; Precificar os serviços de forma 

adequada. 

 
Fonte: ZEITHAML; BITNER; GREMLER (2010) 

 

Campello e Oliveira (2005) definem serviços como processos vivenciados, 

experimentados, referem-se a uma experiência vivida e estão diretamente relacionados com a 

execução e o desempenho e por isso em todo o processo é importante levar em conta a 

expectativa, a percepção e a satisfação do cliente. A relação que se estabelece na mente do 

cliente no ato da experiencialização é o que traduz a qualidade do serviço, a chamada “hora da 

verdade” (CARLZON, 1994). Cada aspecto da experiência do cliente com relação à prestação 

do serviço deve levado em consideração quando se objetiva a diferenciação pela qualidade, 

especialmente num mercado “comoditizado" como alguns segmentos de serviços 

(CAMPELLO; OLIVEIRA, 2005). 

Experiência se refere a algo subjetivo, cuja percepção do cliente depende do seu 

contexto cultural, personalidade e valores. Neste sentido, a experiência pode ser entendida 

como um conjunto de elementos individuais que ao interagirem podem envolver o consumidor 

no âmbito emocional, físico e intelectual (Mossberg, 2007, apud VASCONCELLOS; 

ALMEIDA; SOARES, 2017). 

Campello e Oliveira (2005) comentam que diferentemente do processo de avaliação 

da qualidade de bens ou produtos, a avaliação da qualidade em serviços baseia-se em critérios 

mais complexos que envolvem componentes essenciais da prestação de serviço e que são 

percebidos pelo cliente no ato da entrega (execução).  

Para Ball, Coelho e Vilares (2006), os consumidores possuem relacionamentos com 

prestadores de serviços, e esses relacionamentos podem ser simples e diretos, ou complexos e 

emocionais e dependendo de como eles se estabelecem, a percepção da qualidade dos serviços 

prestados pode variar sensivelmente. Os autores destacam que a personalização do serviço, com 
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o uso adequado do conhecimento sobre o cliente por parte das empresas, reforça esse 

relacionamento cliente-empresa tornando-o mais próximo, mais estreito, promovendo o 

crescimento da confiança e a lealdade emocional do cliente. 

Renesto e Ramos (2014) apontam que a confiabilidade é o princípio essencial da 

qualidade de um serviço que se não for confiável será ruim, independente de outros atributos.  

Segundo os autores, a excelência de um serviço depende também da boa execução do trabalho 

em equipe. Equipes coesas cujos valores, sentimentos e habilidades são bem alinhados, 

promovem a chamada qualidade interna, tão necessária para que os serviços alcancem e 

superem as expectativas dos clientes (RENESTO, RAMOS, 2014). 

Para Vasconcellos-Silva, Rivera e Rozemberg (2002), a dificuldade de se estabelcer 

uma definição para qualidade na prestação de serviços está na subjetividade, uma vez que os 

clientes reagem diferentemente ao que na teoria é o mesmo serviço. Cada cliente possui uma 

determinada percepção sobre qualidade e, muitas vezes, esta diferença implica até mesmo no 

estado de espírito do cliente no momento da realização do serviço (experiência), afetando 

diretamente a sua satisfação. A referência de padrão de qualidade de cada indivíduo pode ser 

diferente em cada momento da vida. 

 

3.1.2. Avaliação da qualidade em serviços 

 

Grönroos (1998) entende que o fato de não haver dissociação da produção e do 

consumo do serviço, existe um processo ou um sistema aberto que pode afetar a forma como 

ele é percebido. Em seu modelo de qualidade, as percepções dos clientes sobre o processo são 

divididas em duas dimensões, a dimensão do processo em si, ou como o processo de execução 

funciona, chamada dimensão funcional, e a dimensão da saída ou dimensão técnica, que 

representa o que o processo de serviço entrega para o cliente num aspecto técnico.  De acordo 

com Chiavenato (2011), sistemas abertos possuem a capacidade de, ao mesmo tempo, 

influenciar e sofrer influências de seus meios externos. Para o autor, sistemas abertos possuem 

quatro características essenciais: (1) entradas ou insumo: para que um sistema aberto possa 

existir, é necessário que ele receba matérias-primas (inputs) decorrentes do ambiente externo; 

(2) processamento ou operação: após o recebimento dessas entradas, ocorre o processamento e 

transformação em produtos ou resultados; (3) saídas ou resultados: depois de processadas, as 

entradas resultam em saídas (outputs) em forma de produtos ou serviços, e; (4) retroação: 

capacidade de se “retroalimentar”, isto é, receber feedbacks, que podem ser positivos ou 

negativos, para a manutenção ou não de todo o processo. 



38 

 

 

A imagem da empresa também foi introduzida no modelo como um filtro que 

influencia a percepção da qualidade dependendo de como o cliente considera a empresa de 

serviços, se ela é boa, neutra ou ruim. A imagem da empresa pode variar ao longo do tempo, 

de acordo com mudanças nas percepções de qualidade dos usuários dos serviços, tornando-se 

assim algo dinâmico que impacta o modelo proposto por Grönroos (1998). 

No entanto, a introdução do modelo de qualidade de serviço percebida fez surgir o 

interesse em medir a qualidade do serviço em vez de apenas medir a satisfação do cliente como 

tradicionalmente era feito. Segundo Grönroos (1998) o melhor instrumento de medição é o 

modelo SERVQUAL desenvolvido por Berry, Zeithaml e Parasuraman em 1985. Com o 

objetivo de compreender como os usuários percebiam e avaliavam a qualidade dos serviços, os 

pesquisadores estudaram 4 segmentos de serviços divididos em 12 grupos focais. Com base nas 

percepções comuns entre esses grupos, os autores propuseram a definição formal da qualidade 

em serviço como o grau e o tipo de discrepância entre as percepções e as expectativas dos 

usuários, sugerindo que todos eles, de maneira geral, empregam aspectos semelhantes do 

serviço para avaliação da qualidade. Na prática, os usuários apresentam duas notas para cada 

atributo do serviço, uma refletindo suas expectativas quanto ao serviço que foi entregue pela 

instituição e outra, declarando suas percepções do serviço entregue pela instituição, numa 

variação de discordo totalmente até concordo totalmente (1-7). Por fim, as diferenças obtidas 

entre os escores de expectativa e percepção podem ser empregadas para a melhoria da qualidade 

dos serviços (PENA, et al., 2013). 

Os resultados do estudo de Berry, Zeithaml e Parasuraman (1985) apontam que na 

avaliação da qualidade do serviço, os usuários são influenciados pelas dimensões do processo 

(experiência) e não só pelos resultados. De acordo com as respostas obtidas, o estudo revelou 

dez critérios avaliativos, ou dimensões da qualidade, a serem considerados pelo usuário 

independente do tipo de serviço. São eles: 

• Tangibilidade: aparência física das instalações, equipamentos, equipe 

profissional e materiais normativos;  

• Confiabilidade: capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável 

e precisa;  

• Responsividade: capacidade para ajudar os usuários com prontidão;  

• Competência: apropriação das habilidades requeridas e conhecimento para 

realizar serviços;  

• Cordialidade: polidez, respeito, consideração e amistosidade dos profissionais;  
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• Credibilidade: confiança, verdade e honestidade;  

• Segurança: ausência de perigo, risco ou dúvidas;  

• Acessibilidade: proximidade e contato empático;  

• Comunicação: manter os usuários informados numa linguagem adequada;  

• Compreensão: esforçar- se para entender o usuário e suas necessidades. 

Após uma análise estatística para determinar a correlação entre essas dimensões, 

observou- se que tangibilidade, confiabilidade e responsividade foram confirmadas, enquanto 

as outras sete foram enquadradas em duas novas categorias: garantia e empatia, totalizando as 

cinco principais dimensões que os usuários utilizam como parâmetro de julgamento da 

qualidade em serviços. Os autores entendem que para quem avalia o serviço, essas dimensões 

são aspectos que fazem parte da própria composição do serviço (PARASURAMAN, 

ZEITHAML, BERRY, 1985). 

Mais de duas décadas depois do seu desenvolvimento, a escala SERVQUAL tem se 

mostrado um instrumento bastante eficiente para mensurar as percepções e as expectativas dos 

usuários sobre a qualidade do serviço, inclusive em serviços de saúde, especialmente em 

atividades hospitalares. Ela foi validada no Brasil, envolvendo tanto os dados 

sociodemográficos como a percepção dos usuários sobre o atendimento recebido e tomando 

como base as cinco dimensões, sendo as variáveis pesquisadas agrupadas em 35 atributos do 

atendimento (PENA, et al., 2013). O quadro 8 abaixo apresenta as cinco dimensões da 

qualidade para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).  

 

Quadro 7 -Modelo de restruturação das cinco dimensões da qualidade 

Modelo Original 
Modelo 

estruturado 
Descrição 

Tangibilidade Tangibilidade 

Aspectos físicos do que é oferecido - 

instalações, equipamento, pessoal, 

qualquer elemento que pode ser percebido 

pelos cinco sentidos humanos.  

Confiabilidade Confiabilidade 

Habilidade de cumprir o que foi prometido 

- prestar o serviço de modo confiável, 

seguro e eficiente. 

Responsividade Responsividade 

Capacidade para atender os usuários e 

fornecer o serviço prontamente, capturando 

a noção de flexibilidade. Habilidade para 

adaptar o serviço às necessidades do 

usuário. 
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Fonte: MARSHALL, 2001 APUD  PENA et al., 2013 

Considerando a necessidade de avançar no universo da investigação da mensuração da 

experiência do cliente no contexto da utilização dos serviços em diversos setores além da saúde, 

Walls (2013) também desenvolveu um modelo de pesquisa com uma estrutura composta por 

dimensões influenciadoras da experiência de consumo de serviços de hospitalidade, cuja escala 

foi construída em três bases (dimensões): Ambiente físico (infraestrutura); Interações humanas 

(influências sociais); e Valor percebido (emocional e cognitivo). Para o desenvolvimento foi 

adotada uma abordagem de pesquisa de interceptação onde os resultados revelaram que tanto o 

ambiente físico quanto as interações humanas, possuem uma relação significativa e positiva 

com o valor percebido (WALLS, 2013). Ambos os modelos já foram testados em segmentos 

distintos de serviços e supoẽm-se que se bem executadas as adaptações, apresentam a mesma 

efetividade nos resultados quando aplicados inclusive, em serviços de saúde.  

As dimensões da qualidade consideradas para sua avaliação, trazem questões 

relacionadas ao tema compreensão da entrega da experiência de consumo aos clientes, que 

sempre estiveram presentes no desenvolvimento de importantes mercados e são observadas 

constantemente na pauta de prioridades de pesquisas do Marketing Science Institute (MSI) cuja 

agenda de 2020-2022 incluiu sete novos tópicos prioritários enquadrados pelo contexto da 

pandemia global e das mudanças na economia mundial, com destaque para o tópico: entregando 

valor ao cliente.  

Nas organizações, discussões acerca da qualidade destacam a importância de trazer o 

consumidor para o centro das decisões estratégicas, exatamente por esta questão estar 

relacionada à necessidade constante de inovação e à construção de sua proposta de valor para 

o mercado. Na saúde, esse movimento se traduz pela cultura do cuidado centrado no paciente, 

que pode ser considerada como a combinação de dois componentes essenciais da assistência, 

onde o primeiro diz respeito à atenção e ao cuidado voltados para a pessoa, com a identificação 

de suas idéias e emoções sobre o adoecer e o segundo, se relaciona com a identificação de 

objetivos comuns entre médicos e pacientes sobre a doença e sua abordagem, com o 

compartilhamento de decisões e responsabilidades. O cuidado ou a medicina centrada no 

Competência, Cortesia 

Credibilidade, 

Segurança 

Garantia 

Competência e cortesia oferecida ao 

usuário - confiança e segurança na 

prestação do serviço. 

 

Acesso, Comunição, 

Compreendendo o 

usuário 

Empatia 

 

 

Atenção individualizada aos usuários.  
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paciente sempre leva em consideração o desejo do paciente de obter informações e de 

compartilhar suas vontades (RIBEIRO; AMARAL, 2008).  

Apesar da experiência do consumidor já ser considerada a principal motivação para a 

revisão dos processos de transformação nas empresas, as mudanças necessárias muitas vezes 

não ocorrem justamente pelo fato de seus líderes não conhecerem como o cliente vivencia a 

experiência do serviço oferecido ou então, por desconhecerem qual é, ou quais são os problemas 

que causam uma reação negativa ao mesmo (KALBACH, 2019).  

Kalbach (2019) propõe um esquema prático para o desenvolvimento de uma visão 

holística do ecossistema da empresa por meio de um processo lógico que permite identificar o 

valor oferecido, sob o ponto de vista do cliente (centrado no ser humano) e chama a atenção 

para o conceito, job to-be-done, que promove o pensamento voltado para o resultado que o 

cliente deseja obter e não somente para o serviço que se quer oferecer. Uma metodologia válida 

para todos os tipos de operação que envolvem produtos e/ou serviços e que se tornou a base da 

abordagem do Design Thinking1.  

Stickdorn e Schneider (2014) apontam que o emprego dessa metodologia no design de 

serviços, contempla cinco princípios:  

1) Centrado no usuário: os serviços devem ser testados através do olhar do cliente; 

2) Cocriativo: todos os stakeholders devem ser incluídos no processo; 

3) Sequencial: o serviço deve ser visualizado como uma sequência de ações inter-

relacionadas;  

4) Evidente: serviços intangíveis devem ser visualizados com artefatos físicos; 

5) Holístico: todo ambiente de um serviço deve ser   levado em consideração;  

Para Kalbach (2019) de um lado, as pessoas esperam algum benefício quando usam 

produtos e serviços, seja para realizar algum trabalho, resolver um problema ou experimentar 

determinada emoção e quando há percepção de que esse benefício foi valioso, elas se dispõem 

a oferecer algo em troca (dinheiro, tempo ou atenção).  Por outro lado, as empresas estão 

preocupadas com sua sobrevivência, o que faz  com que elas busquem capturar cada vez mais 

valor com suas ofertas (elas precisam ter lucro, maximizar o alcance ou melhorar sua imagem). 

A criação de valor é bidirecional e está na interseção da interação humana (cliente) com o 

provedor de um serviço (empresa), exatamente onde as experiências das pessoas cruzam com 

as ofertas de uma organização.  

 
1 Design thinking é uma metodologia que usa a sensibilidade e os métodos do designer para combinar as 

necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável e o que uma estratégia de negócios viável pode converter em 

valor para o cliente e oportunidade de mercado. Ver mais em BROWN, Tim. Design Thinking. Harvard Business Review, p. 

1, 2008. 
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O design centrado no valor representa a interação ideal entre uma pessoa e uma 

organização e os benefícios que cada um consegue obter e pode ser representado nos conceitos 

de diagramas de alinhamento de valor, que se referem a qualquer mapa ou visualização que 

mostre os dois lados da criação de valor em uma única visão geral. Diagramas de alinhamento 

de valor são projetados em duas bases, onde uma apresenta a descrição de uma experiência e a 

outra, a descrição de uma oferta, com destaque para a parte que surge da interação entre as duas 

bases. A figura 3 abaixo apresenta o digrama representando o valor na atividade de consumo. 

 

Figura 3 - Representação do valor na atividade de consumo 

 

 

Fonte: KALBACH (2019) 

 

O valor percebido é exatamente o nível percebido de qualidade do produto ou serviço 

em relação ao preço pago ou o aspecto “valor pelo dinheiro” da experiência do cliente. Para 

Kalbach (2019) o valor está na interseção das pessoas e a oferta de uma organização e que pode 

ser mapeado em diagramas de alinhamento de valor. Esses diagramas refletem em uma parte, 

as ofertas e os processos de uma organização e em outra, os aspectos da experiência do cliente, 

em uma representação do seu comportamento, indicando que os pontos de interação entre as 

duas partes são os meios de troca do valor. Eles podem ser elaborados de várias formas e com 

inúmeras estruturas, muitas vezes, complementares, como os exemplos: Modelo Blueprint de 

serviço, ou os mapas da jornada do cliente, mapas de experiência e diagramas de modelo mental 

são exemplos de estruturas usados mais frequentemente.  A figura 4 abaixo apresenta os tipode 

de diagramas a partir dos aspectos do design contrato no valor. 
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Figura 4 - Tipos de diagramas - Aspectos do design contrato no valor 

 
Fonte: KALBACH (2019) 

 

3.2 Qualidade em saúde 

 

Olhando para a história da qualidade no contexto da saúde, mais precisamente no 

serviço hospitalar, volta-se  para o século passado, na década de 1924 nos EUA , quando o 

Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) estabeleceu o Programa de Padronização Hospitalar 

(PPH), um conjunto de padrões que eram divididos em três grupos com as seguintes 

abordagens: (1) organização do corpo médico, exercício da profissão e conceito de corpo 

clínico; (2) preconização do preenchimento do prontuário, incluindo a história e exames do 

paciente e condições da alta; (3) existência de recursos diagnósticos e terapêuticos (mínimo um 

laboratório para análises clínicas e departamento de radiologia). Na época os padrões referiam-

se essencialmente às condições necessárias para os procedimentos médicos, mas não 

consideravam outras necessidades como o dimensionamento das equipes, assistência 24 horas, 

avaliação dos resultados junto ao paciente e a estrutura física do hospital (SCHIESARI, 1999). 

Com a evolução do setor, o CAC iniciou parcerias com Associação Médica 

Americana, Associação Médica Canadense, Colégio Americano de Clínicos e Associação 

Americana de Hospitais e outras organizações focadas na melhoria e na promoção da 

acreditação voluntária. Com a união destes grupos em 1951, foi criada a Comissão Conjunta de 

Acreditação dos Hospitais (CCAH), que logo no ano seguinte, delegou o programa de 

Acreditação à instituição privada, Joint Commission on Accreditation of Hospitals. E assim a 

preocupação com a qualidade foi introduzida nos hospitais. Pela expansão do escopo de suas 

atividades além da prática hospitalar, no final da década de 1980 a instituição passou a ser Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, hoje apenas Joint Commission, e 

continua sendo a maior instituição do setor em todo o mundo. Sua missão é melhorar 
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continuamente os cuidados de saúde para o público, em colaboração com outras partes 

interessadas, avaliando as organizações de saúde e inspirando-as a se destacarem na prestação 

de cuidados seguros e eficazes da mais alta qualidade e valor. Sua visão é que todas as pessoas 

sempre usufruam dos cuidados de saúde mais seguros, da mais alta qualidade e com o melhor 

valor em todos os ambientes” (THE JOINT COMMISSION, s.d.) 

Nas últimas décadas têm se observado uma mobilização mundial em torno da 

aplicação de programas da qualidade nas organizações hospitalares, com foco na  melhoria da 

eficiência dos processos e consequentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

seja em organizações públicas ou em organizações privadas, as quais buscam também, por meio 

de acreditações ou certificações emitidas por instituições avaliadoras de abrangência 

internacional, ampliar o seu potencial competitivo pela estratégia de diferenciação (GURGEL 

JÚNIOR; VIEIRA, 2002). Porém, existe nas organizações hospitalares características muito 

peculiares que podem dificultar a implementação e a eficiência dos programas da qualidade. 

Gurgel Junior e Vieira (2002) consideram como obstáculos para a efetividade dos programas, 

entre outras características, a variabilidade da entrega, a assimetria da informação, o 

imediatismo de consumo, a responsabilidade compartilhada e a hierarquia nos processos 

assistenciais. O quadro 8 apresenta as principais características das organizações hospitalares.  

 

Quadro 8 - Características das organizações hospitalares 

Característica Descrição 

Variabilidade da entrega Todo paciente é único e tem expectativas, necessidades e 

comportamentos diferentes dificultando a padronização 

total da assistência. 

Assimetria de informação Pacientes são leigos, não conhecem suas necessidades e não 

têm capacidade de avaliar a assistência e colaborar com 

suas opções de consumo. 

Imediatismo de consumo O consumo do serviço é imediato à produção. 
Não há tempo para o controle prévio da qualidade nem 

estoque para inspeção final.  

Responsabilidade 

compartilhada 

A produção do serviço é executada por muitos profissionais 

com diferentes níveis intelectuais e diferentes interesses 

corporativos. 

Hierarquia nos processos 

Assistenciais 

A classe médica é resistente a ações de fiscalização e 

controle que ameacem sua autonomia clínica. 

Fonte: GURGEL JÚNIOR; VIEIRA (2002) 
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Segundo a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), vinculada ao 

departamento de saúde e serviços humanos dos EUA, várias dimensões de avaliação da 

qualidade nos serviços de saúde público e privado colaboraram para o desenvolvimento de 

medidas que sustentam o padrão de qualidade oferecido atualmente pelas instituições em todo 

o mundo. Destaque para as 6 dimensões apresentadas pelo Institute of Medicine (IOM), que 

podem ser traduzidas em objetivos a serem alcançados por toda cadeia de serviços em saúde.  

O quadro 9, apresenta as dimensões da qualidade em saúde.  

 

Quadro 9 - As dimensões da qualidade em Saúde 

Característica Descrição 

Segurança Evitar danos aos pacientes decorrentes do cuidado prestado.  

Efetividade 
Prestar serviços baseados no conhecimento científico evitando 

respectivamente a subutilização e o uso indevido.  

Foco no paciente 
Fornecer cuidados que respeitem e respondam às preferências, 

necessidades e valores individuais dos pacientes.  

Cuidado oportuno 
Reduzir esperas e atrasos prejudiciais tanto para quem recebe 

como para quem presta os cuidados. 

Eficiência Evitar desperdícios (de forma geral).  

Equidade 

Prestar cuidados que não variem em qualidade devido a 

características pessoais, como sexo, etnia, localização geográfica 

e perfil socioeconômico. 

Fonte: INSTITUTE OF MEDICINE (2001) - traduzido pela autora 

 

Para Albuquerque et al. (2017) a qualidade em saúde é multifatorial, e para ser atingida 

depende de uma série de componentes, atributos e dimensões, exigindo atenção aos aspectos 

institucionais que poderão facilitar ou dificultar a obtenção da qualidade pretendida. Neste 

sentido, a percepção de valor e a avaliação da experiência não se dão somente pela análise das 

interações realizadas com a organização, mas também através da comparação com outras 

experiências. Mais que isso, a experiência pode ser influenciada pela opinião ou relatos de 

amigos sobre o serviço, presença de outros clientes e até do estado de espírito do cliente no 

momento da utilização. 

 

3.2.1Qualidade na saúde: Avaliação institucional - Brasil 

 

Diferentes programas ou diretrizes para a avaliação de serviços de saúde foram 

lançados ou implementados no Brasil desde meados do século XX, destacando-se: Censo 
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Hospitalar na década de 30, RECLAR – Relatório de Classificação Hospitalar que estabeleceu 

padrões para o credenciamento de hospitais na década de 70, normas operacionais do SUS que 

detalharam a avaliação e controle de serviços de saúde do SUS na década de 1980 e 1990, 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) em 2001, entre outros 

SCHIESARI; KISIL, 2003; BRASIL 2022).   

Para Malik (2005), cada vez mais a avaliação é colocada em questão. Atualmente é 

possível considerar que um serviço tem qualidade se ele for submetido a um processo de 

avaliação que permita explicitar os critérios por meio dos quais é possível afirmar que 

determinado nível foi atingido conforme parâmetros estabelecidos em nível nacional e, 

principalmente internacional. A área da saúde iniciou a prática de gestão da qualidade 

timidamente.  No Brasil pode-se dizer que a avaliação da qualidade dos serviços de saúde teve 

início no contexto público com o Programa de Padronização Hospitalar e evoluiu até a criação 

da Organização Nacional de Acreditação (ONA2) no ano de 1999. 

Do ponto de vista da gestão, a evolução dessa pauta resultou no pensamento 

estratégico orientado para a implementação de programas de monitoramento e melhoria 

contínua da qualidade nas organizações de saúde. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

a partir de 1989, a Acreditação ganha um caráter estratégico para o desenvolvimento da 

qualidade na América Latina. Nesse sentido, no Brasil foi criado o pioneiro Programa de 

Controle de Qualidade do Atendimento Médico-Hospitalar (CQH) no Estado de São. Depois 

vieram o Manual de Acreditação da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Em 1994, 

o Programa de Qualidade para gestão pública e a Comissão Nacional de Qualidade e 

Produtividade em Saúde (CNQPS). Na sequência, houve lançamento do Programa Brasileiro 

de Acreditação e em 1999 nasce a Organização Nacional de Acreditação (ONA) (SCHIESARI; 

KISIL, 2003).  A ONA é uma organização privada, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, 

cujo objetivo é fazer com que as instituições de saúde adotem práticas de gestão e assistenciais 

que levem à melhoria do cuidado para o paciente. Em 2019 a organização atingiu a marca de 

800 certificações e hoje mais de 80% das instituições acreditadas no país adotam os padrões 

ONA (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE ACREDITAÇÃO, 2020) 

Segundo Malik e Schiesari (1998), originalmente os sistemas de acreditação foram 

desenhados para proteger a profissão médica, garantindo que o ambiente da prática assistencial 

oferecesse as condições mínimas necessárias para o exercício profissional, evoluindo 

 
2 A ONA é uma organização privada, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, com sede em São Paulo e atuação 

em todo o território nacional. É constituída por entidades de âmbito nacional, que têm afinidade com os 

princípios, os ideais e as finalidades do processo de acreditação. 
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posteriormente para aprimorar as organizações prestadoras de cuidado de forma mais 

abrangente. No Brasil a acreditação não é obrigatória, podendo representar um diferencial 

competitivo. Ao longo do tempo observa-se cada vez mais a necessidade e importância da 

garantia de um cuidado seguro e eficiente, da implantação de padrões para otimizar processos, 

aprimorar a qualidade do atendimento e gerar confiança para os pacientes e comunidade. Assim, 

por meio de modelos de Acreditação e Certificação, como a ISO, Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations, ONA, Qmentum International (Accreditation 

Canada), entre outros modelos, é possível medir o grau de segurança e qualidade institucional, 

e promover melhorias a partir dessa avaliação.  

De acordo com Schiesari (2017) os manuais de acreditação englobam padrões de 

qualidade relacionados à segurança do paciente, que remetem a modelos de gerenciamento de 

risco, sistemas seguros de gestão de medicamentos, prevenção de quedas, e políticas de 

promoção da cultura de segurança que uma vez instituída, leva à melhoria real de eficiência e 

qualidade na prestação do serviço. 

As metodologias de acompanhamento e avaliação externa da qualidade chegaram 

também ao mercado das operadoras de saúde. Em 2016 a Agência Nacional de Saúde (ANS), 

órgão regulador da atividade das Operadoras de Saúde no país, lançou o Programa de 

Monitoramento da Qualidade (QUALISS), que visa estimular a qualificação dos prestadores de 

serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde que consiste no 

estabelecimento de atributos de qualificação relevantes para o aprimoramento da qualidade 

assistencial oferecida pelos prestadores de serviços  na saúde suplementar por meio de 

indicadores que possuem validade, comparabilidade e capacidade de discriminação dos 

resultados. O objetivo do programa é ampliar o poder de avaliação e de escolha por parte dos 

beneficiários de planos de saúde e pela sociedade em geral. Outra iniciativa da Agência é o 

Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde, instituído em 2018 para 

incentivar as operadoras de planos de saúde a desenvolverem um cuidado cada vez mais 

qualificado aos seus beneficiários, através da implantação de redes de atenção ou linhas de 

cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021) 

Em 2020 a ANS lançou uma nova versão do Programa de Certificação de Boas 

Práticas para a gestão organizacional e gestão em saúde, cujo objetivo é a qualificação dos 

serviços prestados pelas operadoras de planos, propiciando uma melhor experiência para o 

beneficiário. A adesão ao Programa é voluntária e a certificação às operadoras que cumprirem 

os critérios estabelecidos é conferida por entidades acreditadoras reconhecidas pelo Inmetro. 

De acordo com o portal da ANS, o programa é uma atualização do lançado em 2011 e traz como 



48 

 

 

novidade alguns incentivos regulatórios, como bonificação no Índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar (IDSS) correspondente ao nível de acreditação atingido, e redução pelas 

operadoras das garantias financeiras (redução da margem de solvência até 2022 e redução dos 

fatores de capital regulatório a partir de janeiro de 2023). Além disso, as operadoras certificadas 

no Programa de Boas Práticas de Atenção Primária à Saúde receberão pontuação automática 

nos itens correspondentes. Outro item de destaque no novo Programa é que as operadoras 

exclusivamente odontológicas também podem receber o selo de qualidade.  

Para Lombarts et al., (2009), além dos métodos de avaliação externa, as instituições 

de saúde também podem implementar programas internos de análise e controle de indicadores 

de desempenho, auditoria de padrões clínicos, sistemas de segurança do paciente, diretrizes de 

prática clínica, indicadores de desempenho e sistemas para obter opiniões do paciente. Há 

certamente outros meios de desenvolver programas de avaliação e melhoria da qualidade em 

saúde por meio de uma estratégia de autoavaliação. Uma referência que pode ser empregada 

pela própria organização é a adaptação do instrumento criado pelo Projeto Methods of Assessing 

Response to Quality Improvement Strategies (MARQUIS), ou Métodos de Avaliação da 

Resposta às Estratégias de Melhoria da Qualidade, que foi criado para investigar e avaliar o 

impacto das diferentes estratégias de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde em países 

da União Europeia (UE) em relação às necessidades específicas de pacientes transfronteiriços. 

O instrumento prevê perguntas específicas para avaliar o impacto das estratégias de melhoria 

da qualidade nos atendimentos dos hospitais e leva em consideração a opinião de pacientes, o 

sistema de segurança do paciente adotado e as avaliações internas dos padrões e práticas 

clínicas. As estratégias estudadas no MARQUIS são eficazes no nível hospitalar, embora o 

efeito seja dependente do nível de análise e dos resultados considerados (LOMBARTS et al, 

2009).  

 

3.2.2 Avaliação do usuário 

 

Na saúde, as questões relativas à qualidade são muito complexas pois envolvem a 

participação intensa do cliente como coprodutor do serviço. Donabedian (2005) acredita que 

uma avaliação da qualidade deve ter como base em uma definição conceitual e estruturada do 

que significa qualidade da assistência médica. Porém, o autor destaca que a qualidade do 

cuidado é um parâmetro claramente difícil de definir. Os critérios de qualidade nada mais são 

do que juízos de valor aplicados a diversos aspectos, características ou dimensões do processo 

de assistência à saúde.    Desta forma, a definição de qualidade pode estar relacionada a aquilo 

que o indivíduo deseja ou espera, e na prática, ser um reflexo dos seus valores, necessidades ou 
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objetivos junto ao sistema de assistência médica e à sociedade a qual pertence 

(DONABEDIAN, 2005). 

Campbell, Roland e Buetow (2000) afirmam que o paciente define qualidade de acordo 

com sua capacidade de acessar cuidados eficazes que otimizem os benefícios de saúde de 

acordo a necessidade.  Essa definição destaca o acesso como principal dimensão, mas não torna 

as demais dimensões da qualidade menos importantes. O acesso representa o papel efetivo da 

prestação de cuidados, que diz respeito aos usuários realmente receberem os cuidados de que 

precisam e esses serem eficazes. Tanto o acesso e efetividade, quanto a estrutura e os processos 

de atenção à saúde, são medidos por sua capacidade de gerar resultados e/ou processos 

desejados conforme negociados entre usuário (expectativa) e profissional de saúde (prestação 

do cuidado).  

De uma forma simplificada, a qualidade do cuidado pode ser reduzida a esses dois 

constructos: acesso e eficácia. Assim, é possível definir a qualidade nos serviços de saúde como 

um resumo de todas as dimensões já sugeridas anteriormente, respondendo a duas simples 

perguntas. Primeira: O indivíduo pode obter os cuidados de que precisa quando precisa? 

Segunda: Quando recebe o atendimento, ele é eficiente tanto em termos de efetividade clínica 

quanto de relacionamento interpessoal? (CAMPEBELL; ROLAND; BUETOW, 2000). 

Donabedian (1988) entende que a qualidade do cuidado pode ser avaliada pelo 

paciente pela análise de dois componentes de desempenho: o cuidado técnico e o cuidado 

interpessoal. O primeiro está relacionado à habilidade e capacidade do agente de saúde 

promover a assistência nos padrões estabelecidos pelas boas práticas e o segundo, diz respeito 

ao relacionamento, por meio da troca interpessoal. De um lado o paciente comunica as 

informações necessárias para o seu diagnóstico e plano terapêutico, de outro, o agente de saúde 

fornece informações sobre a natureza da doença e seu manejo e motiva o paciente a colaborar. 

Claramente, o processo interpessoal é o veículo pelo qual o cuidado técnico é implementado, e 

do qual depende seu sucesso. Portanto, a gestão do processo interpessoal é em grande medida 

adaptada à obtenção do sucesso no cuidado técnico. 

Para Travassos e Martins (2004), “a utilização dos serviços de saúde representa o 

centro do funcionamento dos sistemas de saúde”. As autoras afirmam que nesse contexto, o 

conceito de uso compreende todo contato direto com as etapas do serviço de saúde (consultas 

médicas ou internações) ou contato indireto (atividades preventivas e de diagnósticos). O 

processo de utilização resulta da interação do comportamento do indivíduo que procura 

cuidados (paciente) e do profissional que o acolhe dentro do sistema (agente de saúde). 

Geralmente o responsável pelo primeiro contato com os serviços de saúde é o paciente, e os 
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profissionais são responsáveis pelos contatos subsequentes. São eles que na maioria das vezes, 

definem o tipo e a intensidade de recursos consumidos para resolver os problemas de saúde dos 

pacientes (TRAVASSOS; MARTINS, 2004) 

De acordo com a revisão realizada por Esperidião e Trad (2006) não há uma regra ou 

modelo ideal de instrumentos de avaliação da qualidade prestada no âmbito da saúde sob a ótica 

do cliente usuário. Segundo os autores, a literatura que abarca o conceito de satisfação de 

usuários destaca a crítica sobre as avaliações de satisfação de usuário dos serviços de saúde por 

não serem capazes de fornecer um modelo teórico razoavelmente consistente que contemple 

sua complexidade. Os autores relatam também que há críticas quanto ao emprego da satisfação 

para a avaliação da qualidade, uma vez que a satisfação está relacionada às expectativas dos 

usuários, levando-os a avaliação de outros itens, e não especificamente a qualidade dos 

serviços. 

 

3.3 Comunicação 

 

A comunicação é um fenômeno intrínseco ao comportamento humano para a vida em 

sociedade. Em suas mais variadas formas e meios, o poder que ela exerce na sociedade 

contemporânea é uma realidade incontestável. A comunicação é um sistema de grande 

complexidade, prova disso é seu caráter multidisciplinar, passando por diversas áreas do 

conhecimento humano, principalmente nos campos das ciências sociais e humanas (RUDIGER, 

2011).  

À luz da ciência, processos comunicativos baseiam-se num modelo simplista presente 

no paradigma informacional somado aos modelos semióticos: informacional e textual. O 

paradigma informacional entende a comunicação como um processo de transmissão de 

mensagens de um emissor para um receptor, provocando determinados efeitos (características 

de unilateralidade, mecanicismo). O movimento analítico por ele provocado segue duas 

direções, a primeira é baseada na naturalidade e evidência da lógica transmissiva, onde se 

analisa compreender se uma dada mensagem foi ou não bem transmitida e que tipo de efeito 

provocou (resultados). O segundo caminho, considerando que o processo é mecanicista e os 

elementos têm seu papel definido previamente, é estudar cada um dos elementos do processo 

separadamente, avaliando a lógica da produção relativa aos emissores; a característica dos 

meios (natureza técnica, operacional); as mensagens (conteúdos); e a posição e atitude dos 

receptores. (FRANÇA, 2001) 

O modelo semiótico-informacional acrescenta a compreensão de que as mensagens 
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não são apenas material inerte transportado, mas sim, unidades de sentido e significados. O 

modelo semiótico-textual quebra o caráter unitário das mensagens, e olha para sua 

intertextualidade levando em conta os sujeitos sociais e a dimensão simbólica e de sentidos 

produzidos pela mensagem (FRANÇA, 2001). 

Apesar de ser considerado simplista, o processo comunicativo deve ser visto como um 

fenômeno, ele é o meio para a interação humana e não apenas, o ato de transmitir informações. 

A comunicação, na concepção atual foi muito influenciada pelos modelos propostos no final da 

década de 1940 por Harold Lasswell e por Claude E. Shannon e Warren Weaver (KINCAID, 

1979). 

Para Lasswell3 (1971) o ato comunicativo pode ser entendido como uma estrutura 

capaz de responder a cinco perguntas básicas que objetivam os processos de comunicação. Na 

base do modelo aristotélico, que considerava o locutor, o discurso e a audiência como elementos 

constitutivos do ato comunicativo, distinguindo a pessoa que fala (quem), o assunto (o que) e a 

pessoa a quem se fala (para quem), Lasswell (1948, apud KINCAID, 1979) acrescentou mais 

dois elementos, o meio (que canal) e o efeito (feedback). O modelo básico de Lasswell (1971) 

consistia então em responder: quem, diz o quê, em que canal, para quem e com que efeito?  

A figura 5 abaixo apresenta o diagrama com as perguntas da teoria de Lasswell (1971).  

 

      Figura 5 - Diagrama da teoria da comunicação de acordo com Lasswell 

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

A inclusão do canal como novo elemento foi decorrente do crescimento dos meios de 

comunicação por sua influência na sociedade, e a inclusão de efeitos, foi uma importante 

ruptura com modelos anteriores. O estudo dos efeitos deu início a um novo campo nas ciências 

sociais: a abordagem da comunicação para a mudança comportamental humana (KINCAID, 

1979). Cada um desses elementos tem um papel fundamental no desempenho do ato 

 
3 Harold Lasswell, foi um cientista político estadunidense grande destaque no campo da comunicação. 

Reconhecido como um dos pioneiros no estudo da propaganda no início do século XX e também em relação ao 

desenvolvimento do campo comunicacional, com a criação do famoso modelo que leva seu nome. Veja mais 

em: CARVALHO, Rafiza Luziani Varão Ribeiro. Harold Lasswell e o campo da comunicação. 2012 
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comunicativo, iniciado pela ação das variáveis quem, que é o emissor e para quem, o receptor, 

As variáveis o que, que representa o conteúdo da mensagem, por qual canal, que indica análise 

dos meios e com que efeito, que remete à audiência e ao estímulo (ambiente e indivíduo) 

também têm relevância em todo o processo, remetendo ao paradigma do modelo comunicativo 

dialógico (FRANÇA, 2001). 

Outros estudiosos contribuíram com elementos que ampliaram o modelo 

essencialmente informativo de Lasswel, incluindo de um lado, o contexto onde ocorre o 

estímulo e de outro, as experiências anteriores dos sujeitos, passando a considerar, os objetivos 

do emissor e as condições do receptor, o que implicou na retroalimentação ou feedback do 

processo comunicativo (WOLF, FIGUEIREDO, 1987; WESTLEY; MACLEAN, 1957). 

Shannon e Weaver,  com o modelo The Mathematical Theory of Communication, ou 

a Teoria Matemática da Comunicação, também chamada de Teoria da Informação, 

contribuíram acrescentando um sexto elemento, o ruído, que é um fator disfuncional que 

representa qualquer interferência na mensagem ao longo do canal e que pode fazer com que o 

sinal recebido seja diferente do enviado (mensagem distorcida). O conceito reflete a 

preocupação dos autores com precisão e eficiência destacando a importância do canal no ato 

comunicativo (SHANNON, 1648; WEAVER, 1953; KINCAID, 1979). 

Segundo Chandler (1994a), Shannon e Weaver acreditavam existir três níveis de 

problemas eminentes do ato comunicativo:  

1. O problema técnico: com que precisão a mensagem pode ser transmitida? 

2. O problema semântico: com que precisão o significado é transmitido? 

3. O problema da eficácia: com que eficácia o significado recebido afeta o 

comportamento? 

Neste contexto, a mensagem é definida como um conjunto de unidades que resultam 

da associação entre um estímulo físico e uma ideia, denominada signo, onde o estímulo físico 

(sons, letras, imagens, gestos etc.) é classificado como significante, e a ideia, classificada como 

significado, formando as duas faces de uma mesma unidade.  

Para a efetividade da comunicação é necessário que a ideia pensada pelo remetente 

seja entendida pelo destinatário e para isso são utilizados código. O código é um programa ou 

instrução que cria e controla a relação entre significado e significante (codificação) e é por meio 

dele, que o destinatário será capaz de captar os significantes e entender os significados ou ideias 

a eles associados (descodificação) (BLIKSTEIN, 1985). Para Chandler (1994b), os signos 

assumem a forma de palavras, imagens, sons, odores, sabores, atos ou objetos, mas tais coisas 

não têm significado intrínseco e só se tornam signos quando existe o investimento de 
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significado. A figura 6 abaixo apresenta o processo de comunicação de Chandler (1994b).  

Figura 6 - O Processo de Comunicação 

 
Fonte: Adaptado de CHANDLER (1994) 

De acordo com Rudiger (2011) é indiscutível o poder da comunicação na 

contemporaneidade. Desde o fenômeno da globalização e da revolução tecnológica, as 

organizações tiveram que enfrentar um novo cenário mundial, dominado por uma economia 

competitiva e pelos mercados globais, de uma forma sem precedentes na história da 

humanidade (KUNSCH, 2018). Essa relevância pode ser observada nos últimos dois anos com 

enfrentamento da pandemia da Covid-19. Evento que assolou o mundo e impôs uma nova forma 

de vida impactada fortemente pelo universo da comunicação. 

Watzlawick, Beavin e Jakson (1967) construíram um conjunto de princípios que 

permite explicar o funcionamento da interação comunicativa. Esses princípios ou axiomas da 

comunicação, como são chamados pelo autor, surgem por meio da observação direta, sem o 

objetivo de definir como a comunicação deve acontecer, mas sim, de conhecer como ela de fato 

acontece. 

O quadro 10 a seguir apresenta os axiomas propostos por Watzlawick, Beavin e Jakson 

(1967).  

Quadro 10 - Axiomas da Comunicação 

Axioma Descrição 

1º Axioma 

É impossível não comunicar. A comunicação acontece por meio de 

palavras, gestos e posturas. Comunicação é comportamento, não há não- 

comportamentos, logo a comunicação é inevitável e não ocorre só quando 

é intencional, ou consciente, ou quando há compreensão mútua. A 

comunicação não se limita à simples expressão verbal, o silêncio também 

comunica (intenção de não querer comunicar) e a todo tempo lidamos com 

mensagens multimodais (verbal, não-verbal, contextual). 
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2º Axioma 

Toda a comunicação tem duas dimensões: Dimensão de conteúdo - 

composta pelo relato, ou transmissão da informação (conteúdo da 

mensagem) e pela ordem ou imposição de um comportamento (como deve 

ser recebida e interpretada a mensagem). Está relacionada ao contexto que 

define a relação inter-pessoal e que classifica o conteúdo da mensagem. 

Dimensão de relação - influência na interpretação do conteúdo. É definida 

pelo compromisso que se estabelece com o outro no processo de 

comunicação. 

3ºAxioma 

A natureza de uma relação se dá pela estrutura das sequências 

comunicacionais entre as partes. Atos comunicativos são fenômenos 

globais, inevitáveis e contínuos e cabe ao receptor a tarefa de filtrar e 

pontuar esse fluxo, dividindo-o em menores segmentos e transformando-o 

em unidades informativas. 

 

 

4º Axioma 

Comunicação é analógica e digita. A comunicação Digital é mais abstrata, 

versátil, precisa e impermeável às emoções/sentimentos; geralmente 

utilizada para comunicar informação. A comunicação Analógica baseia-se 

na analogia, semelhança e associações. é direta, plástica, sugestiva, mais 

ambígua. Envolve a comunicação não verbal (movimento do corpo, tom de 

voz, postura, gestos, olhares, expressão facial) e pistas comunicativas 

presentes em qualquer contexto em que ocorre a interação. Permite uma 

interpretação mais pessoal do conteúdo/informação que é transmitida 

digitalmente. É mais adequada ao nível da relação. 

5º Axioma 

Interações comunicacionais são sistêmicas ou complementares, baseadas 

na igualdade ou nas diferenças. Indivíduos em sociedade comportam-se ora 

de forma semelhante, ora, diferente. Essas diferenças se completam 

podendo levar a uma interação simétrica, interlocutores se vêem como 

iguais, diminuindo as diferenças e ampliando as semelhanças 

comunicacionais. 

Fonte: Adaptado de WATZLAWICK; BEAVIN; JAKSON (1967) 

 

 

De acordo com Watzlawick, Beavin e Jakson, (1967) com o estudo desses axiomas é 

possível compreender um pouco mais sobre as razões que levam a não efetividade da 

comunicação frente aos desentendimentos nas relações. 

Sabe-se que a comunicação é um processo de transmissão de mensagens. Estas nada 

mais são do que a decodificação de ideias, sentimentos, narrativas, descrições, cujo escopo pode 

ser informativo, lúdico ou até mesmo doutrinário (CAMARGO, 2013). A interpretação 

decorrente do processo de decodificação influencia o sentido da mensagem porque transforma 

e adapta o significado da mensagem recebida associando-a às atitudes e aos valores do 

destinatário (WOLF, 1987).  

SÁ (1971) reafirma o pensamento de que não existe no processo de comunicação, um 
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elemento impassível, e que não sofra a influência dos outros, pois a comunicação em si consiste 

em interação e interdependência, contempla ação e reação. A ação da fonte (emissor) afeta a 

ação do recebedor e vice-versa. A reação do recebedor afeta a reação da fonte e os resultados 

dessa interação servem como realimentação do processo (feedback). 

A comunicação no nível humano é um fenômeno cultural complexo e específico, que 

não pode ser reduzido aos conceitos do mundo vivo em geral. A diferença entre natureza e 

cultura impõe, portanto, uma restrição à definição da ciência da comunicação ao campo da 

comunicação humana e à compreensão da comunicação principalmente como um fenômeno 

cultural (SUCIU, 2021). 

 

3.3.1 Comunicação organizacional 

 

Segundo Mota (2018), a comunicação organizacional um conjunto de ações ou 

esforços de uma organização para se relacionar com seus diversos públicos, seja forma 

institucional, mercadológica ou interna. A partir dessa compreensão é possível afirmar que 

quanto mais as organizações conhecerem seus públicos (domínio de seus códigos culturais e 

informações sobre seu comportamento político, por exemplo), provavelmente, mais saberão 

usar essas informações para se movimentarem no sentido de obter mais visibilidade e maior 

reconhecimento (SILVA; BALDISSERA, 2021). 

Para Berlo (1972 apud CURVELLO, 2009), processo não é algo que possui começo e 

fim, não é uma coisa estática, é móvel. Desta forma a comunicação organizacional é 

considerada um “processo” a partir da tese de que é uma sequência de tarefas (ou atividades) 

que, ao serem executadas, transformam insumos e recursos, discursos, falas, expressões 

intencionais e planejadas em resultados com valor agregado às organizações. Além de ser um 

fenômeno que muda continuamente com o tempo, como algo que está em fluxo e transformação 

constantes, que passam por ciclos criativos e cocriativos, onde os acontecimentos e as relações 

são dinâmicos, sempre em evolução (CURVELLO, 2009). 

Marchiori (2010) entende que organização e comunicação constituem processos e 

relacionamentos sustentados pela linguagem, que por meio das pessoas, cria uma realidade que 

pode ser modificada de acordo com o contexto em que se estabelecem.  A autora defende que 

a comunicação organizacional é vista na perspectiva de seus fluxos ascendentes, descendentes 

e horizontais, e é estabelecida em dois níveis: a comunicação tática, que é a comunicadora de 

fatos ocorridos, tem função informativa e básica, sendo determinante que se   processe a partir 

das organizações, e a comunicação estratégica, que é a geradora de fatos e criadora de contextos 
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que sugere um novo comportamento porque tem a função de cocriar o futuro da  organização 

(MARCHIORI, 2010).  

Importante considerar que a comunicação organizacional, assim como as demais áreas 

da comunicação, passa por grandes transformações face à era digital e às novas exigências da 

sociedade e do mundo econômico e político (KUNSCH, 2003). Se antes as organizações só se 

preocupavam com sua imagem externa, perante o mercado ou comunidade, hoje, com a 

evolução da tecnologia e das mídias sociais, o acesso ao conhecimento cada vez maior dos 

colaboradores e clientes sobre seus direitos e o aumento da importância do caráter humano das 

corporações, elas precisam trabalhar sua comunicação empresarial de forma integrada e ampla, 

dando atenção a todos os públicos, interno e externo.  

No contexto organizacional, a comunicação é mais um instrumento de apoio à gestão, 

pois envolve todas as atividades comunicativas necessárias para uma organização existir e 

cumprir o seu papel na sociedade. Nas duas últimas décadas, houve uma revolução nos 

processos produtivos e de troca de informações, exigindo das organizações e de seus 

colaboradores, novas atitudes e novas competências, especialmente aquelas relacionadas à 

transformação de informações recebidas em conhecimento produtivo, que pode ser entendido 

como Know-how, ou a combinação de conhecimentos e habilidades necessárias para a 

realização de tarefas. Na sociedade do conhecimento, o real valor dos produtos ou serviços está 

no conhecimento neles embutido (BORGES, 1995). 

A comunicação clássica, instrumental, exclusivamente técnica e operacional não 

atende mais às demandas das organizações no novo ambiente socioeconômico e político. 

(CURVELLO, 2002). Para a comunicação ser positiva, é necessário que ela seja útil, efetiva, 

oportuna, fácil e agradável para deixar o cliente satisfeito com o serviço e causar um efeito 

positivo sobre a organização. O efeito de uma boa comunicação em um relacionamento entre a 

empresa e cliente (consumidor final), é capaz de aumentar a satisfação geral do serviço, a 

confiança do cliente no prestador de serviços e a lealdade (Ball et al., 2004 apud BALL; 

COELHO; VILARES, 2006.). Em função das mudanças provocadas em especial pelo avanço 

tecnológico e as novas mídias, as organizações precisam estruturar estrategicamente sua 

comunicação. A comunicação organizacional é uma das principais ferramentas para promover 

produtos e serviços, gerenciar crises, inspirar e engajar colaboradores. Ela é fundamental para 

se trabalhar a percepção da marca e criar relacionamento com suas partes interessadas (MOTA, 

2018). 
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3.3.2 Comunicação nas práticas de saúde 

 

Teixeira (2004) entende que “comunicação em saúde diz respeito ao estudo e 

utilização de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos 

indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a sua saúde”.  Em um sentido amplo, 

como o autor sugere, a comunicação nas práticas de saúde consiste em construir mensagens 

destinadas aos mais variados públicos com objetivos distintos, apesar de congruentes. Nesse 

contexto a comunicação em si é definida como processo de troca entre os profissionais de saúde 

e o paciente (estendido à família) capaz de propiciar melhor condição de saúde por meio do 

emprego adequado da linguagem (verbal e não verbal) focada na segurança e na humanização 

(CORIOLANO-MARINUS, 2014). 

O paradigma de comunicação mais utilizado nas práticas de saúde é o da teoria da 

hipodéŕmica de Lasswel (1971) que representa uma estrutura simples e linear onde se acredita 

que o mero ato comunicativo (envio da mensagem) devidamente planejado, ao entrar em 

contato com o paciente (receptor), promoverá exatamente o efeito desejado. Porém sabe-se que 

essa teoria simplista implica em ignorar a etapa de interpretação da mensagem por parte de 

quem recebe levando a falhas na efetividade da comunicação e consequentemente, nos cuidados 

(CAMPOS, FÍGARO, 2021). 

Campos e Fígaro (2021), acreditam que isso ocorre porque o ensino da comunicação 

nas formações assistenciais, especialmente médicas, ainda é restrito e voltado para  

modalidades de perguntas direcionadas ao paciente, com foco sempre no conteúdo e não nas 

habilidades processuais da comunicação. Segundo os autores, há ainda campo para que a saúde 

avance na direção do aprimoramento da formação médica e dos demais profissionais, pois a 

comunicação efetiva poderá promover mudanças que atinjam o objetivo principal dessa relação, 

que é promover a saúde do paciente. Nesse contexto deve-se considerar alguns fatores 

essenciais para o desenvolvimento de uma comunicação efetiva entre os membros da equipe de 

saúde, que são: contato visual, escuta ativa, confirmação da compreensão da mensagem, 

liderança clara, envolvimento de todos os membros da equipe e consciência situacional, que 

diz respeito à compreensão do ambiente atual e à capacidade de antecipar problemas futuros 

com precisão (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).  

Para o alcance da comunicação eficaz, é preciso desenvolver com clareza os objetivos 

éticos, a habilidade de expressão, o domínio psicológico e a capacidade de compreender o meio 

onde a comunicação se estabelece. O não planejamento da comunicação organizacional no 

ambiente de saúde leva à falta de padrão comunicacional junto ao público de interesse, 
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informações desencontradas, utilização de meios e linguagens não acessíveis, uso de 

codificações frágeis acarretando leituras incorretas, mensagens muito complexas e falta de 

mecanismos para avaliar o processo de comunicação e retroalimenta-lo, além de gerar 

problemas de relacionamento de ordem pessoal e profissional (PETRY; CHESANI; LOPES, 

2017). 

Teixeira (2004) destaca que a complexidade dos processos de comunicação em saúde 

decorre de seu carácter múltiplo que contempla as características:  

Transversal: Diversas áreas e contextos, seja nos serviços de saúde ou na comunidade;  

Central: Na relação que os profissionais de saúde estabelecem com os pacientes no 

campo da prestação dos cuidados;  

Estratégico: Relacionado com a satisfação dos pacientes.  

Os processos de informação e comunicação em saúde têm importância crítica e 

estratégica porque podem influenciar a avaliação dos usuários sobre a qualidade do cuidado 

interferindo na adaptação psicológica à doença e nos comportamentos de adesão aos planos 

terapêuticos. Para Teixeira (2004), a avaliação final dos pacientes quanto aos cuidados 

recebidos em grande parte decorre da avaliação das competências comunicacionais dos agentes 

de saúde com os quais interagiram. O quadro 11 abaixo, apresenta os contextos influenciados 

pela comunicação.  

 

Quadro 11 - Contextos influenciados pela comunicação 

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (2004) 

Atividades dos profissionais da saúde 

 

- Formação e preparação profissional. 

- Relação com os pacientes e família. 

- Prestação do cuidado direto e indireto  

- Transmissão do cuidado. 

- Comunicação interna e externa das organizações. 

- Orientação para continuidade do cuidado e melhora dos resultados em saúde. 

- Educação e promoção da saúde e comportamentos saudáveis. 

- Tratamento dos temas de saúde no âmbito da comunicação social e Internet.. 

- Disponibilização e uso de informação sobre saúde (serviços, família, escola e 

comunidade) 
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O setor da saúde vem passando por importantes mudanças estruturais e estratégicas 

que evidenciam cada vez mais que a prática e a prestação de cuidados dependem fundamental 

e criticamente de uma comunicação eficaz. A má comunicação pode levar a vários resultados 

negativos: descontinuidade do atendimento, comprometimento da segurança, insatisfação do 

paciente e uso ineficiente de recursos valiosos. Os pacientes que buscam os serviços de saúde 

em qualquer nível, esperam além dos cuidados físicos, atenção ao seu bem estar psicológico, 

seus medos e ansiedades. Nesse sentido, a satisfação ocorre sempre que há resposta positiva a 

essas expectativas por parte dos agentes de saúde, apoiada por uma boa estratégia  comunicativa 

(VERMEIR et al., 2015). 

Coriolano-Marinus et al. (2014) lembram que além de sustentar a ação terapêutica, a 

comunicação deve promover condições para garantir a autonomia do paciente nos processos 

decisivos na assistência e também do auto cuidado. Essa condição é possível a partir da prática 

do intercâmbio de saberes, do diálogo e do entendimento entre os pacientes e profissionais, 

respeitando o contexto pessoal, crenças, valores, experiências e expectativas de ambos. 

 

3.3.3 Comunicação nas organizações hospitalares 

 
O hospital é parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica 

consiste em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva. Em 

suas mais diversas configurações, a organização hospitalar pode variar por porte, especialidade, 

complexidade, modelo operacional e segmentação.  

As instituições hospitalares são sistemas abertos que sofrem a ação do meio onde estão 

inseridos e são amplamente influenciados pela modificação e evolução em todos os campos 

sociais, o que o faz um espaço multidisciplinar de interação direta com a sociedade (BONATO, 

2011). Pode-se considerar o hospital como a principal organização de saúde de todos os tempos. 

De acordo com Teixeira (1983, Apud NASSAR, 2006), “o hospital é uma organização completa 

que constitui o avanço constante dos conhecimentos, das aptidões, da tecnologia médica e dos 

aspectos finais desta tecnologia representados pelas instalações e equipamentos”. É nesse 

cenário que a comunicação se destaca como ferramenta essencial para sustentar as boas práticas 

em saúde em todos os níveis. 

Boa prática em saúde significa, entre outras coisas, um cuidado seguro. Segundo a 

OMS - Organização Mundial da Saúde  World Health Organization (WHO), anualmente 

dezenas de milhões de pacientes sofrem danos incapacitantes ou morrem em decorrência de 
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falta de segurança no atendimento médico4.  Por trás desses números estão tristes histórias de 

vidas, além de bilhões de dólares gastos em hospitalizações prolongadas, perda de rendimentos, 

tratamento de incapacidades e processos judiciais, resultados de falta de segurança no 

atendimento médico. World Health Organization (2007) apresenta um dos nove desafios e 

soluções referenciados, diz respeito à comunicação durante as mudanças de turno (handover), 

envolvendo a questão das falhas na comunicação entre as equipes de saúde, que podem impactar 

na qualidade dos cuidados, em erros no tratamento e em danos potenciais para os pacientes 

(SANTOS, et al., 2010). 

A assistência ao paciente envolve diversos atores e diferentes contextos, onde todos 

necessitam compartilhar informações entre si para promover um cuidado seguro e de qualidade. 

Essa troca de informação ocorre ininterruptamente nos processos de comunicação interpessoal 

na forma verbal, por meio das linguagens escrita e falada, e de forma não verbal, por gestos, 

expressões, sons ou toques. No processo da prestação de serviços essa interação pode ocorrer 

de forma síncrona, em tempo real (em reuniões, telefonemas, conversas face a face, etc), ou 

assíncrona, em momentos distintos (envio de e-mails, prescrição ou anotação dos cuidados).  

Há uma grande variedade de canais de comunicação disponíveis, desde conversas 

pessoais diretas até canais mediados por tecnologia (telefone, e-mail, app mensagem, 

prontuário médico eletrônico, entre outros) e todos eles possuem atributos de capacidade e 

ruído, que determinam sua adequação para diferentes tarefas (COIERA, 2006). 

Nesse contexto, a comunicação e a colaboração entre os profissionais devem ser 

promovidas por meios de estratégias fundamentadas sempre na melhoria da segurança do 

paciente e atender às demandas de cuidados cada vez mais complexos. A comunicação 

colaborativa deve ser estimulada por compreender uma troca bidirecional de informações entre 

profissionais que conduz ao desenvolvimento de relações de trabalho, em contraste com um 

padrão de comunicação de cima para baixo que tradicionalmente caracterizou as interações 

interprofissionais em ambientes de saúde (RICE, 2010). 

Por outro lado, pensando a comunicação sob a perspectiva das relações dos agentes de 

saúde com o paciente, Deslandes e Mitre (2009) destacam a importância do diálogo para a 

efetividade dos projetos terapêuticos comprometidos com a vida e os direitos dos usuários. Do 

 

4 Organização Mundial da Saúde e Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Grupo de 

Trabalho de Definição de Prioridades de Pesquisa. (2008). Resumo das evidências sobre a 

segurança do paciente: implicações para a pesquisa / Editado por Ashish Jha. Organização 

Mundial da Saúde 
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ponto vista ético, essa relação comunicacional entre os agentes de saúde e o paciente está 

recomendada nos respectivos códigos de ética profissionais, porém, a prática nem sempre 

ocorre de maneira mais adequada. 

Em todas as relações estabelecidas no ambiente hospitalar, assim como em outros 

setores da saúde, a comunicação deve se concentrar na empatia, onde a escuta e o tempo são 

elementos de atenção ao emissor, independente do estado afetivo e do funcionamento cognitivo 

do receptor. Cabe ao agente de saúde a responsabilidade de tornar a mensagem efetiva para 

quem recebe, por meio do modelo dialógico de comunicação e também, como vimos, pelas 

interações não verbais (contato visual, postura, etc.). A comunicação interpessoal – verbal e 

não-verbal – é uma habilidade fundamental a ser adquirida para possibilitar a excelência no 

cuidado (CHICHIREZ; PURCĂREA, 2018). Segundo Ramos e Bortagarai (2012), a 

comunicação não-verbal abrange cerca de 93% das possibilidades de expressão em um contexto 

de interação social, manifestando-se em 38% das vezes por algum sinal paralinguístico como a 

entonação da voz e pronúncia, ritmo, respiração, pausas e hesitações, a tosse e o suspiro de 

tensão, e em 55%, pelos sinais silenciosos do corpo, como os  gestos, o olhar, a postura, a 

expressão facial e características físicas, que tornam os indivíduos únicos em seu contexto 

(RAMOS; BORTAGARAI, 2012).  

A forma não verbal é importante por seu efeito emocional, para construção da 

confiança e da empatia que deve existir entre os dois lados. As duas formas devem ser 

desprovidas de valores semânticos e lógicos (CHICHIREZ; PURCĂREA, 2018). 

 

torna-se impossível o ato do cuidar do enfermeiro, a cura do médico, a 

reabilitação do fisioterapeuta, a compreensão e o aconselhamento do 

psicólogo ou qualquer outra ação na assistência ao ser humano, sem haver 

habilidades de comunicação interpessoal, considerando tal comunicação não 

apenas um instrumento básico para o relacionamento terapêutico, mas uma 

competência ou capacidade que deve integrar a formação do profissional da 

saúde (RAMOS; BORTAGARAI, 2012) 

 
A comunicação com o paciente deve sempre ser adequada ao seu estado, percepção e 

possibilidades associadas aos elementos de suporte para um relacionamento positivo. 

Habilidades de comunicação remetem à uma forte aliança no cuidado porque coloca o paciente 

como corresponsável pela sua saúde (CHICHIREZ; PURCĂREA, 2018).  

Dell’Acqua et al.  (1997) concluem que a comunicação é um instrumento fundamental 

para a boa relação em prol do cuidado e destacam que embora vários autores considerem a sua 

importância na prática profissional, a mesma era vista até então, como um meio pouco 

explorado e ineficiente. Considerando que a comunicação pode influenciar a qualidade da 
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assistência prestada, faz sentido os esforços para que ela ocorra de forma satisfatória, mas para 

isso, é necessário que o profissional de saúde compreenda que ela é tão importante quanto os 

procedimentos técnicos aprendidos nas salas de aula por meio do ensino baseado na 

racionalização científica, adotando assim, uma visão mais holística da assistência sem dissociar 

o corpo da mente (RAMOS; BORTAGARAI, 2012). 

 

3.3.4 Barreiras de comunicação no ambiente hospitalar 

 

As barreiras de comunicação são inerentes a qualquer processo comunicativo, em 

especial no ambiente hospitalar. Pode-se dizer que as falhas nos processos de comunicação se 

originam, na maioria das vezes, na falta de uma estratégia de comunicação interna bem definida 

na política de comunicação organizacional. Ou seja, as cultura de comunicação precisa estar 

instituída na organização, e se a comunicação não for um ativo valorizado pela alta gestão, não 

haverá efetividade nos relacionamentos entre os públicos interno e externo. A comunicação 

objetiva sempre o consenso, o entendimento comum, e se baseia numa troca ativa e pacífica de 

informações entre participantes. Consenso faz referência à possibilidade de produzir 

entendimento por meio do diálogo, dos atos cotidianos que acontecem nas relações pessoais. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH) a comunicação é uma competência 

estratégica para a gestão comprometida com a humanização do cuidado. O diálogo capaz de 

promover o consenso ou o entendimento comum, é aquele retratado no encontro entre dois ou 

mais sujeitos, que, mesmo com capitais distintos, têm sua fala reconhecida como válida. Em 

um diálogo, não se objetiva a simples e imediata concordância de opiniões, mas sim, o 

reconhecimento de ambas as falas, da capacidade de aceitar ou discordar, visto que se apoiam 

em argumentos válidos. Esse mesmo princípio se aplica a todas as relações no ambiente 

hospitalar, agentes de saúde e paciente, equipes de saúde e também, colaboradores e gestão 

(DESLANDES; MITRE, 2009). 

Para que ocorra um encontro dialógico, é fundamental que haja sintonia entre emissor 

e receptor por meio de uma linguagem que desperte sentidos e significados semelhantes para 

ambos. É preciso quebrar o paradigma de que um indivíduo é o detentor do saber e o outro, o 

ser que deve ser “ensinado” ou “liderado” (DELL’ACQUA et al., 1997). A mesma sintonia é 

buscada nas oportunidades de contato não verbal, porém é comum observar que a comunicação 

não verbal ocorre sem a percepção emocional necessária para estabelecer uma relação efetiva 

de troca com o paciente e nesses casos os profissionais interagem de forma mecanicista, fazendo 

com que eles toquem sem sentir, olhem sem ver e escutem sem ouvir. Dentro do contexto da 
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comunicação não verbal, deve-se considerar também o uso do espaço (proxêmica), o 

movimento nesse espaço (cinésica) e a utilização do toque (taxêmica). O uso do espaço e o 

movimento representam o significado social do espaço e sua estruturação inconsciente e o 

toque, o principal elemento de interação, deve estar presente em toda assistência, não deve ser 

condicionado à realização de procedimentos técnicos científicos e deve ter a finalidade de 

demonstrar carinho, empatia, segurança e proximidade em relação ao sujeito (RAMOS; 

BORTAGARAI, 2012). 

No ambiente hospitalar existe uma necessidade constante por parte das equipes de 

profissionais de atender à demanda de informações dos pacientes, seja para saber sobre 

procedimentos diagnósticos ou terapias a que serão submetidos, para facilitar adaptações a 

situações clínicas, para atenuar ansiedades frente a procedimentos dolorosos, ou para modificar 

hábitos de risco ou promover a adesão aos tratamentos de curto e longo prazo (ROZEMBERG; 

SILVA; VASCONCELLOS-SILVA, 2002). Para que essa necessidade seja atendida é preciso 

estabelecer um modelo dialógico de comunicação, onde a relação deixa de ser meramente 

informativa, de mão única, para incorporar os aspectos de bilateralidade do processo, da 

igualdade de condições e funções estabelecidas entre os interlocutores. Nesse modelo a ênfase 

é dada à natureza da relação entre os dois pólos, apagando ou desconhecendo os demais 

aspectos do processo, inclusive a natureza das mensagens e os sentidos produzidos (FRANÇA, 

2001). A diminuição da assimetria entre as partes e a prática da empatia são fundamentais para 

diminuir as barreias da comunicação. 

Dell’Acqua et al (1997) ao identificarem que existem dificuldades que podem afetar 

tal processo, sugerem que todos os agentes de saúde, especialmente o enfermeiro, por 

desempenhar um papel muito importante no processo assistencial no ambiente hospitalar, 

estejam dispostos a identificar tais barreiras e atuar nos elementos que dificultam a efetividade 

da comunicação impedindo a compreensão necessária à tomada de decisão relacionada ao 

cuidado. O quadro 12 apresenta as principais barreiras de comunicação.  

 

Quadro 12 - Barreiras de Comunicação 

Barreira Descrição 

Limitação do emissor e/ou 

receptor 

Quando há problemas relacionados com a audição, 

visão, não havendo compreensão da mensagem ou 

estímulo emitido. Pode ocorrer devido a problemas 

de natureza orgânica, memória, atenção ou 

raciocínio; 
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Pressuposição da compreensão Quando a pessoa que orienta crê que a mensagem foi 

entendida e não fornece mais explicações sobre o 

assunto abordado; 

 

Imposição de esquema de 

valores 

As crenças e os valores do cliente devem ser 

respeitados; 

Ausência de significação 

comum 

O cliente não entende a linguagem do transmissor; 

Influência de mecanismos 

inconscientes 

Quando o cliente nega sua doença, julgando-se sadio; 

Fonte: DELL’ACQUA et al., (1997) 

 

3.3.5 Instrumentos de comunicação 

 

Os instrumentos de comunicação utilizados no contexto das organizações de saúde 

dividem-se em três grandes grupos, aquele relacionado à comunicação institucional (de cunho 

administrativo, mercadológico ou social), aquele destinado à comunicação interna (capacitação 

e endomarketing) e o destinado às atividades operacionais relacionada à assistência 

(formulários e documentos). Devido à infinidade de instrumentos possíveis para o 

desenvolvimento da comunicação em cada um dos grupos citados, na presente pesquisa não 

serão abordados os diversos meios e formatos aplicáveis, mas serão apresentados alguns 

exemplos de ferramentas que quando empregadas de forma adequada, para cada objetivo 

previamente definido, contribuem sensivelmente para a qualidade dos serviços e da imagem da 

organização. O quadro 13 apresenta os instrumentos de comunicação organizacional na saúde.  
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Quadro 13 - Instrumentos de comunicação organizacional na saúde 

 

Institucional Interna Operacional 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de 

instrumentos 

 

Apresentação da 

marca 

 Estrutura física 

Material 

promocional 

Uniforme 

Propaganda 

Presença 

digital (redes 

sociais) 

Produção 

científica 

Material de orientação 

em saúde (impresso 

e/ou audio- visual) 

Formulários 

administrativos  

Assessoria de 

Imprensa 

 

Intranet 

Murais 

Treinamentos 

Eventos 

Prêmios 

Manuais e Políticas 

Avisos eletrônicos 

Benefícios 

Educação permanente 

Plano de carreira 

 

Protocolos 

assistenciais 

Formulários de 

registro de saúde - 

prontuários 

Formulários de 

padronização da 

informação do 

cuidado (Ex.:SBAR, 

Briefing – 

Checklist) 

Fluxos 

Termos de 

autorização e/ ou 

consentimento 

Receituário 

Pedidos e resultados 

de exames 

 

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

Quanto aos meios e ferramentas relacionadas à comunicação institucional e interna, as 

estratégias de produção de conteúdo devem seguir obrigatoriamente as diretrizes de 

posicionamento definidas na política de comunicação organizacional global. Os objetivos das 

ações comunicativas precisam estar alinhados com os objetivos da organização e seus 

diferenciais competitivos.  

No ambiente hospitalar, apesar dos diversos meios e formatos possíveis para o   

desenvolvimento de práticas comunicacionais relacionadas à comunicação não-pessoal, na 

maioria das vezes essas ações tendem a se resumir na produção de impressos e informativos. 

Apesar de comuns, Vasconcelos-Silva, Rivera e Rozemberg (2003) questionam a efetividade 

dos impressos e afirmam que uma ação racional, especialista, monológica e instrumental tende 

a fracassar no propósito de influenciar comportamentos por muitas vezes não perceber as reais 

necessidades dos pacientes ou não serem capazes de substituir as relações interpessoais, 

baseadas em regras de interação e mutualidade, que garantam o questionamento e a escuta ativa. 

Os autores destacam o risco das organizações planejarem seus impressos a partir de um modelo 

conceitual subliminar, que confunde disseminação de informação com comunicação efetiva e 

não cumprem os objetivos a que se propõem (VASCONCELOS-SILVA, URIBE-RIVERA; 
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ROZEMBERG (2003). 

Percebe-se no contexto da comunicação operacional no ambiente hospitalar, a 

importância da estrutura documental e do emprego de ferramentas relacionadas ao cuidado 

seguro, preocupação cada vez maior em todos os países do mundo. De acordo com o Instituto 

Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP) e a Patient Safety Movement Foundation, 

hospitais que possuem boa organização documental (manuais, fichas técnicas, políticas, 

processos etc.) e que adotam a padronização dos processos, diminuem riscos de danos ao 

paciente com o emprego de ferramentas que afastam o risco de erros na comunicação. A 

comunicação é um dos pilares da assistência segura e a ineficiência no processo do cuidado 

pode levar a falhas na segurança do paciente, incluindo erros que podem levar até ao óbito. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

4.1 Perfil da Amostra 

 

A pesquisa foi realizada com pacientes entre 18 e 79 anos que utilizaram os serviços 

do hospital selecionado no primeiro semestre de 2021. Do total de 30 entrevistas realizadas, 2 

apresentaram inconsistências e precisaram ser descartadas para não comprometerem a validade 

da amostra. As duas entrevistas descartadas foram E-1 e E-24, a primeira por se tratar de um 

paciente que faz parte do quadro de colaboradores do hospital e a segunda por perda do arquivo 

de áudio que foi corrompido no processo de envio para transcrição, tornando válida para análise 

a amostra de 28 entrevistas (n=28). 

O gráfico 3 abaixo apresenta a distribuição da amostra por faixa etária e gênero.  

 

             Gráfico 3 - Composição da amostra  

Fonte: Elaboração própria (2022)  
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No gráfico 3, observa-se que a maior composição da amostra é representada pelo 

sexo feminino (79%) e por entrevistados com idade entre 60 a 79 anos (39%) o que equivale 

ao perfil prevalente de pacientes atendidos no hospital.    

O gráfico 4 apresenta o perfil dos entrevistados e tipo de internação.  

 

 

                Gráfico 4 - Perfil dos respondentes e tipo de internação 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

O gráfico 4 indica que 7 % das entrevistas foram respondidas por familiares 

responsáveis pelos pacientes durante a internação. Pelo perfil dos pacientes frequentadores do 

hospital, a participação de responsáveis no estudo pode ser considerada válida também, em 

virtude das características presentes nos serviços hospitalares, pois o paciente pode não 

apresentar condições clínicas para interação ou não ter condições cognitivas de interagir. Nestes 

casos o responsável se torna o interlocutor entre a equipe assistencial e o paciente, sendo 

possível sua participação em nome dele.  Em relação ao tipo de internação, o gráfico aponta 

que 57% são internações clínicas, percentual equivalente ao perfil real de internação do hospital 

 

4.2 Análises dos Eixos Temáticos  

 

O processo de análise dos dados seguiu a metodologia estabelecida por Bardin (1977) 

destacando os eixos temáticos propostos e suas categorias, bem como as subcategorias que 

emergiram dos relatos dos pacientes acerca do tema perguntado.  

Para análise do eixo 1 - compreensão do tema qualidade, foram criadas duas 

categorias: conceito e experiência. Na primeira categoria - conceito, procurou-se identificar o 

grau de compreensão e clareza dos pacientes sobre o tema qualidade em saúde.  
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Na categoria conceito, quando perguntados sobre o que a expressão “qualidade em 

saúde” representava para eles, 53%) dos entrevistados utilizaram palavras e expressões 

genéricas, de cunho subjetivo, como por exemplo: “bom atendimento” e “eficiência”, enquanto 

36% responderam com palavras e expressões nominais, de cunho objetivo, exemplo: 

“atendimento médico”, “qualidade da equipe de enfermagem” e “infraestrutura”. Do total de 

28 entrevistados, 11% não responderam ou não apresentaram resposta pertinente. Com base nas 

subcategorias (I) subjetiva e objetiva, criadas por meio da classificação dos dados coletados, 

foi possível identificar que para a maioria dos pacientes o conceito de “qualidade em saúde” 

não possui uma definição clara e concreta e está diretamente relacionado a fatores emocionais 

e afetivos descritos na subcategorias (II) - bom atendimento geral (80%), representado nas 

expressões: “ser bem tratado” ou “encontrar pessoas que resolvam meu problema”, e confiança 

(20%) presente nas expressões: “respeito” e confiança”. De forma geral os resultados 

confirmam o que a literatura já mostrou sobre a dificuldade do paciente/usuário do serviço de 

saúde, definir o conceito qualidade de forma objetiva e direta. Acredita-se essa questão da 

subjetividade é facilmente compreendida por conta da vulnerabilidade e das condições 

emocionais que envolvem o indivíduo na busca de cuidados de saúde.  

 

Tabela 1- Eixo 1 Compreensão do tema qualidade - Qualidade em Saúde-Conceito 

 

Categorização por 

 tema:  Eixo 1 – A 

Objetivo da 

Análise 

compreensão conceitual do tema “qualidade” em saúde. 

Categoria Conceito 

Origem dos elementos: Quando eu falo em qualidade em serviços de saúde o que te 

vem à  cabeça? 

Sucta

goria 

I 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

% Subcategoria 

II 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

% Subcategoria 

III 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

% 

 

 

 

 

Objetivi

dade 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

36% 

 

Enfermagem 

 

5 

 

50% 

Atenção 2 10% 

Proatividade 3 10% 

Equipe 

médica 

 

3 

 

30% 

atendimento da 

equipe médica 

2 20% 

atendimento da 

equipe 

cirúrgica 

1 10% 

Infra- 

estrutura 

 

2 

 

20% 

parque 

tecnológico 

1 10% 
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Acomodação 1 10% 

 

 

 

Subjet

ividad

e 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

53% 

 

 

Bom 

atendimento 

 

 

13 

 

 

 

80% 

atendimento 

(geral) 

5 38% 

pessoas que 

resolvam o 

problema. 

1 8% 

ser bem tratado 2 16% 

prestar um bom 

serviço 

5 38% 

 

Confiança 

 

2 

 

20% 

Confiança 1 50% 

Respeito 1 50% 

ausên

cia de 

defini

ção 

 

3 

 

11% 
- - - - 

 

0 

 

14% 

Total 28 100%  

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

Tabela 2 - Eixo 1 Compreensão do tema qualidade - Qualidade em Saúde - Experiência 

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

 

Categorização por tema:  

Eixo 1-B 

Objetivo da análise Conhecer a percepção do entrevistado sobre a 

sua experiência      com o serviço 

Categoria Experiência 

Origem dos elementos:     Como foi sua experiência de frequentar um hospital como       

paciente? 

 

Subcategoria 

I 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 
 

(P) positiva 13 48% 

(N) negativa 6 21% 

PN) positiva- 

negativa 
 

7 
 

24% 

(Ne) neutra 2 7% 

Total 28 100% 
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Para análise da categoria experiência, foi criada a subcategoria I – avaliação, dividida 

em quatro classificações: Positiva, Negativa, Positiva-negativa e Neutra. Após o registro dos 

relatos dos entrevistados de acordo com a classificação correspondente, optou-se, devido à 

baixa relevância, por descartar a categoria Neutra. Também foi adotada a distribuição dos 

registros da categoria Positiva-negativa nas respectivas categorias, positiva e negativa, 

conforme descrito na tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3 -Eixo 1 Compreensão do tema qualidade - Qualidade em Saúde – Experiência 

 

Subcategoria 

I 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

Subcategoria 

II 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

Subcategoria 

III 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

 

(P) positiva 

 

 

20 

 

 

62% 

serviço 

assistencial 

 

21 

 

100% 

equipe 8 38% 

geral 13 62% 

serviço 

administrativo 

 

- 

 

- 

infraestrutura - - 

processos - - 

 

 

(N) negativa 

 

 

13 

 

 

38% 

serviço 

assistencial 

 

8 

 

62% 

equipe 7 88% 

geral 1 12% 

serviço 

administrativo 

 

5 

 

38% 

infraestrutura 1 20% 

processos 4 80% 

Total 33 100% 
número absoluto considerando a somatória das respostas da categoria 

(PN) positiva-negativa 

Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

Nesta categoria, experiência, onde estudou-se a avaliação dos pacientes quanto aos 

serviços prestados durante o período de internação, observa-se um percentual superior de 

avaliações positivas. Quando questionados como havia sido a experiência no hospital, 62% dos 

28 entrevistados relataram terem vivenciado uma experiência positiva, contra 38% de 

experiências negativas. Nos dois casos os serviços assistenciais tiveram maior peso na avaliação 

(100% nas avaliações positivas e 62% nas negativas) e dentro deles destaca-se o componente 

“equipes”, relacionado à atuação das equipes médicas e de enfermagem, que representou 38% 

do total de avaliações positivas e 88% do total nas avaliações negativas. Esse dado confirma a 

relevância do papel das equipes assistenciais em toda a jornada do cuidado e sua influência no 

processo de avaliação da qualidade por parte do paciente.  A seguir, destaca-se duas respostas 

dos entrevistados.  
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“Na  verdade […] fui muito bem atendida pelos enfermeiros […] Então essa equipe é uma  equipe 

que trabalha bem, que é atenciosa e educada”. (E10) 

 “Olha […] o atendimento da enfermagem foi péssimo. […] nem sei se meu exame esta  certo porque 

eles não fizeram nada direito”. (E16) 

 

Abaixo, o Eixo 2 conhecimento da instituição x percepção dos serviços, apresenta o desdobramento 

dos dados que identificam o nível de conhecimento da instituição versus a percepção dos serviços, e o 

impacto do posicionamento da instituição junto ao mercado, divididos na subcategoria I - conhecido e 

desconhecido.  

Tabela 4 - Eixo 2 - Conhecimento da instituição x percepção dos serviços 

 

 

Critérios de categorização 

por tema: Eixo 2 

objetivo da análise identificar nível de conhecimento da instituição x 

percepção dos serviços 

Categoria Posicionamento e imagem do hospital 

 

Origem dos elementos 

Você conhecia o hospital antes de se internar (já tinha ouvido falar ou visto alguma 

propaganda)? E pelo que você ouviu falar ou vivenciou, o que o hospital tem para 

oferecer aos pacientes? 

 

Subcategoria 

I 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria 

II (avaliação 

positiva) 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

Subcategoria 

III 

Frequênci

a Unidade 

de 

Registro 

 

% 

 

 

 

conhecido 

 

 

 

13 

 

 

 

57% 

serviços 

assistenciais 

 

8 

 

62% 

equipe 7 87,5

% 

outro 1 12,5

% 

 

serviços 

administrativos 

 

 

5 

 

 

38% 

infraestrutur

a 
3 60% 

hotelaria 1 20% 

outro 1 20% 

 

 

Desconheci

do 

 

 

10 

 

 

43% 

serviços 

assistenciais 

 

8 

 

80% 

equipe 4 50% 

outro 4 50% 

serviços 

administrativos 2 
20

% geral 2 100% 

Total 23 82% dos 

respondentes 

 (5 participantes não souberam responder à pergunta) 

Fonte: Elaboração própria (2022)  
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Este eixo avaliou se o fato de o paciente já conhecer o hospital geraria alguma influência na sua 

avaliação quanto à qualidade dos serviços prestados. Os resultados indicaram que o baixo índice 

de conhecimento do hospital pode não influenciar a qualidade percebida pelo paciente. Supõe-

se que o desconhecimento gera baixa expectativa, o que colabora com uma avaliação mais 

positiva dos serviços. Observou-se que a ausência de um posicionamento na mente do usuário 

(reputação) não afetou a percepção da qualidade do hospital no grupo estudado. Dos pontos 

fortes destacados considerando apenas a subcategoria II - avaliação positiva dos serviços 

assistenciais, novamente estão presentes as atuações das equipes assistenciais. Equipes médicas 

e de enfermagem ganham destaque na avaliação geral dos serviços oferecidos e ambas são 

citadas como representação daquilo que o hospital tem de bom para oferecer aos pacientes, 

sendo 87,5% entre as pessoas que já conheciam o hospital e 50% entre os que ainda não 

conheciam. A seguir, destaca-se algumas respostas dos entrevistados.  

 

 

“Não, eu conheci através do convênio […] Eu adorei […] O atendimento é ótimo, 

tantos dos funcionários quanto dos médicos”. (E11) 

 “Não conhecia […] quando fiquei sem plano, me indicaram esse e um amigo 

corretor fez para mim”. (E14) 

“Eu não conhecia, conheci agora […]  Hospital muito bacana, muito legal mesmo, 

adorei o hospital.”. (E15) 

 “Não, não conhecia não. […] De forma geral eu achei bom, gostei, não tenho 

nenhum problema de forma geral.”. (E18) 

“Sim, conhecia. Eu acho que é um hospital muito organizado, muito limpo, de um 

atendimento de excelência”. (E13) 

 […] Eu sou associada há bastante tempo já. […] No geral o atendimento do 

hospital precisa melhorar muito, não est bom não.” (E16) 

“sim, sim. A minha mãe já ficou invernada aí há 13 anos […] tem uma estrutura 

muito melhor do que 13 anos atrás […] de forma geral eu avalio como médio” (E22) 

 “Eu já tinha passado pelo pronto socorro, minha filha também. Eu não tenho do 

que reclamar. […] Eu sempre fui bem tratada. […] Dez, porque eu não posso dar mil, senão 

eu dava”. (E28) 
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Tabela 5 - Eixo 3 - Mapeamento geral da experiência com o serviço - Componentes da 

Experiência – Equipes 

    Fonte: Elaboração própria (2022)  

 

A tabela número 5 mostra como o paciente avalia a relação com as equipes médicas, 

de enfermagem e demais profissionais. A maioria das manifestações faz alusão ao atendimento 

das equipes de enfermagem e médicas. As equipes de apoio, como nutrição e higiene são citadas 

com baixa frequência e por isso não foram destacadas na análise. Esse eixo foi dividido em 

duas subcategorias (II) que representam as respostas relacionadas a adjetivos genéricos que 

dizem respeito à relação (em si) com as equipes e adjetivos pessoais dirigidos aos profissionais. 

Critérios de 

categorizaçã

o por tema: 

Eixo 3  

Objetivo 

da 

análise: 

Mapeamento geral da experiência com o serviço 

Categoria componentes da experiência (respostas múltiplas) 

 

Origem dos elementos: 

Como você se sentiu em relação à infraestrutura do hospital? 

Como você descreveria a relação com a equipe de enfermagem, equipes médicas e 

demais profissionais de saúde? 

Subcategoria I Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria II Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategori

a III 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atuação das 

equipes de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93% 

Adjetivos 

genéricos 

Bom; muito 

bom; ótimo; 

perfeito; gostei; 

horrível; 

péssima; jogado; 

razoável; 

complicado; 

perdida; zero; 

trabalha bem; 

bom atendimento 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

48% 

 

 

positiva (9) 

 

 

56% 

 

 

negativa (7) 

 

 

45% 

Adjetivos 

pessoais 

Maravilhoso; e 

ducados; 

Excelentes; 

atenciosos, 

carinhosos; 

simpatia; muito 

bacanas; 

bonzinhos; muito 

legais; muito 

educados; 

sensacional; nota 

dez 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

52% 

 

 

 

positiva 

(17) 

 

 

 

100% 

 

 

neativa 

 

 

0% 

Total   26  93% dos entrevistados  (2 participantes  são souberam ou não 

quiseram responder a pergunta) 



74 

 

 

A composição da subcategoria (II) permitiu enxergar como o paciente personifica o 

atendimento utilizando adjetivos pessoais, que atribuem características positivas às pessoas e 

não aos serviços. 42% dos respondentes citaram algum atributo positivo relacionado ao 

comportamento dos profissionais e foi possível observar que a questão da “técnica” ou da 

“capacidade profissional”, não é mais relevante do que as questões comportamentais 

relacionadas à empatia e à comunicação eficaz. Desses 42% (grupo de 11 pacientes), a 

totalidade das menções referem-se à uma experiência positiva, o que representa que uma relação 

mais pessoal e mais próxima com os pacientes, estabelece uma comunicação mais eficiente que 

pode influenciar a percepção de qualidade dos serviços como um todo.  

Do outro lado, 58% dos entrevistados (15 pacientes), classificaram a relação com as 

equipes de forma mais generalizada descrevendo sua opinião direcionada aos serviços 

prestados, sem destacar atributos ou características individuais dos profissionais. Pode-se 

compreemder que 45% dos respondentes desse grupo não geraram conexão com as equipes e 

acabaram por avaliar negativamente os serviços. 

 

Tabela 6 - Eixo 3 - Mapeamento geral da experiência com o serviço - Componentes da 

Experiência – Infraestrutura 

Critérios de 

categorização 

por tema: Eixo 

3  

Objetivo da 

análise: 
Mapeamento geral de experiência com o serviço 

Categoria componentes da experiência (respostas múltiplas) 

 
Origem dos elementos: 

Como você se sentiu em relação à infraestrutura do hospital? (explorar) 

Como você descreveria a relação com a equipe de enfermagem, equipes 

médicas e demais profissionais de saúde? 

Subcategoria I Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria II Frequên

cia 

Unidade 

de 

Registro 

 

% 

Subcateg

oria III 
 

% 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

44% 

Termos 

superlativos / 

comparativos 

fenomenal; 

cinco estrelas; 

maravilhosa; 

espaço ótimo; 

muito bom; 

ótimo; de 

primeiro 

mundo; bonita 

 

 

 

12 

 

 

 

46% 

 

 

positiva 

(12) 

 

 

100% 

Negativa 0% 
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Adjetivos 

comuns 

bom; boa; 

média; dentro 

dos padrões; 

tudo bem; 

razoável; 

agoniada; em 

ordem 

 

 

 

14 

 

 

 

54% 

 

positiva 

(12) 

 

86% 

 

negativa 

(2) 

 

14% 

Total 24 86% dos entrevistados (4 participantes não souberam o não 

quiseram responder a pergunta) 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 
Na tabela 6 observa-se a avaliação dos pacientes sobre a infraestrutura do hospital, 

cujas respostas foram divididas em duas subcategorias (II) - termos superlativos ou 

comparativos (46%) e adjetivos comuns (54%). De forma geral, com maior ou menor 

intensidade, a avaliação do tema infraestrutura foi positiva denotando grande satisfação por 

parte dos entrevistados: 

 
 “Fenomenal, assim, excelente, digna de países referência em saúde […] O quarto 

parecia inclusive de um hotel quatro ou cindo estrelas […] A estrutura do hospital é de fato, 

sem igual”. (E2) 

 “Maravilhosa. O lugar é muito acessível para ir de metrô, de carro […] Eu acho 

que a localização do hospital é excelente”. (E13) 

 “Olha é bom, é bom […] Aonde faz os exames achei legal… O quarto também tem 

boa estrutura, banheiro, corredores largos. Achei uma infraestrutura boa”. (E22) 

 “Foi muito bom a qualidade […] o quarto tem assim um nível muito bom, o 

banheiro, as instalações do hospital de forma geral […] as instalações são muito boas” 

(E23) 

 “É mil, isso aí não resta dúvida. As salas de cirurgias […] aí é mil, não é dez, é mil 

[…] a estrutura é de primeiro mundo”. (E27) 

 

Pelo baixo índice de avaliações negativas, é possível sugerir que a infraestrutura 

também é capaz de comunicar positivamente os atributos da instituição contribuindo para a 

percepção da qualidade geral. 

 

 

 



76 

 

 

Tabela 7 - Eixo 3 - Mapeamento geral da experiência com o serviço - qualidade 

Critérios de 

categorização 

por tema: Eixo 

3-B 

Objetivo 

da 

análise: 

Mapeamento geral de experiência com o serviço 

Categoria fatores que influenciam a percepção de qualidade geral dos serviços 

Origem dos elementos: Quais fatores você diria que foram importantes para a qualidade (ou não) dos serviços? 

Subcategoria 

I 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria 

II 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria 

III 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

 

 

 

fatores 

positivos 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

75% 

atendimento 

imediato 

2 10% - - - 

 

 

Equipes 

 

 

14 

(total de 

citações 20) 

 

 

67% 

enfermagem 8 40% 

médicas 5 25% 

recepção 2 10% 

Geral 5 25% 

infraestrutura 5 23% - - - 

 

 

 

fatores 

negativos 

 

 

 

7 

 

 

 

25% 

tempo de 

espera / 

demora 
2 29% - - - 

 

equipes 

4 

(total de 

citações 5) 

 

57% 

enfermagem 4 80% 

médicas 1 20% 

desorganização 1 14% - - - 

Fonte: elaboração própria (2022)  

 

Os dados da tabela 7 mostram quais fatores influenciaram a qualidade no contexto geral dos 

serviços e destacam a atuação das equipes como relevante na avaliação do paciente. Observou-se que 

dos fatores que influenciaram positivamente, 67% dos 14 dos respondentes,  referem-se à atuação das 

equipes em todo o processo assistencial, representados da seguinte forma: equipes de enfermagem (40%), 

equipes médicas (25%), atendimento geral (25%) e equipes de recepção (10%). Nos fatores de impacto 

negativo, as equipes também se destacam com 57% das citações, onde a equipe de enfermagem representa 

80%. Importante considerar que a ampla participação da equipe de enfermagem na análise desse tema pode 

estar relacionada ao fato do paciente passar maior parte do tempo no processo de hospitalização, sob os 

cuidados dos profisisonais de enfermagem. 
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“Então, o que faz diferença em vocês é gente, […] o que me faz entender que fui bem 

atendida foram os atendimentos dos enfermeiros”. (E4) 

“Eu  acho que o fator humano, o fator humano aliado a infraestrutura. Decididamente, o fator 

humano”. (E28) 

" Eu lembro da enfermeira dizer que eu estava de alta […] teve uma dúvida que eu 

fiquei era de como eu higienizava o cateter duplo J […] realmente não teve essa orientação 

no hospital, só me informaram que eu estava de alta”. (E25) 

 

Tabela 8 - Eixo 3 - Mapeamento geral de experiência com o serviço – Comunicação 

Critérios de 

categorização por 

tema: Eixo 3 - C 

Objetivo da 

análise: 

Mapeamento geral de experiência com o serviço 

Categoria Comunicação 

Origem dos 

elementos: 

1.Você teve dúvidas sobre a sua cirurgia, sua doença e/ou os cuidados de saúde que recebeu durante 

a internação que não foram esclarecidas? Relatar / 

2. As informações que você recebeu durante a sua internação foram suficientes e satisfatórias?  

3.As informações disponíveis nas dependências do hospital em placas, avisos, banners, etc, foram 

importantes para sua segurança e conforto?  

4 .Ao deixar o hospital recebeu informações claras e orientações suficientes para direcionar seu 

cuidado pós alta? 

Subcategoria I Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% (*) 

 

Subcategoria II 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

 

 

na assistência 

 

 

21 

 

 

75% 

não teve dúvidas  

15 

 

71% 

 

não recebeu 

informações 

6 29% 

 

 

na infraestrutura 

 

 

14 

 

 

50% 

sinalização 11 79% 

com. institucional 3 21% 

 

 

na alta 

 

 

21 

 

 

75% 

recebeu orientação 13 62% 

não recebeu 

orientação 

8 38% 

total de 

respondentes 

28 (*) Percentual correspondente a participação do item da 

subcategoria I no total de respostas obtidas, considerando apenas 

respostas pertinentes. 

Fonte: Elaboração própria (2022) 
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A tabela 8 mostra a percepção da comunicação no processo assistencial durante a 

prestação do cuidado (na assistência), na interação com a estrutura física (infraestrutura) e na 

orientação de continuidade do cuidado em casa (na alta). Observou-se que a ocorrência de 

citações sobre a comunicação relacionada às equipes médicas e de enfermagem, seja durante a 

assistência ou no momento da alta, foi mais frequente na fala dos entrevistados, com 75% de 

respostas válidas equivalente a 21 pacientes. Pode-se dizer que os pacientes reconhecem o papel 

das equipes na efetivação da comunicação e avaliam positivamente a atuação das mesmas nas 

duas dimensões, na assistência e na alta, onde na assistência, 15 dos 21 respondentes (71%) 

afirmaram que não tiveram dúvidas sobre as informações recebidas durante a internação e 13 

deles (62%) alegaram terem recebido todas as orientações necessárias no momento da alta.  

Quanto à questão da comunicação presente na infraestrutura do hospital, somente 50% 

dos entrevistados (14 pessoas) souberam ou quiseram responder. Desses, a maioria 79%, 

destacou apenas os elementos relacionados à comunicação visual (sinalização). Nessa 

subcategoria supõe-se que tenha havido um viés provocado pela estrutura da pergunta que deu 

origem aos elementos. No sentido de auxiliar o entrevistado quanto à abordagem do tema, a 

explicação fornecida pelo entrevistador pode não ter sido clara o suficiente e por isso apenas 

14 dos  entrevistados (50%) responderam com pertinência a questão. A maioria dos 

respondentes não soube ou não quis relacionar a comunicação presente na infraestrutura com 

os elementos de segurança e conforto, apenas 4, do total de entrevistados, fizeram essa 

associação. Na conclusão do eixo entende-se que o processo de comunicação entre o paciente 

e as equipes tem maior relevância na formação da opinião sobre a qualidade do cuidado 

recebido. Quanto à comunicação de alta, importante destacar que dos 21 pacientes que 

responderam à questão, 38% relatam não terem recebido informações corretas ou suficientes 

para continuidade do cuidado, apontando um desalinhamento no padrão operacional do hospital 

e falhas na execução do processo. 

 

“Não, fiquei ciente de tudo, não tive dúvida de nada porque eles me explicavam 

tudo”. (E29) 

 " Sim foram ótimos. Hospital geralmente é bem complexo […] mas a sinalização aí 

foi perfeita, não tive nenhum problema para transitar, para localizar nada”. (E23) 

"Sim a mocinha me deu todas as orientações do que eu tinha que fazer, tudo certinho, 

não tive nenhuma dúvida”. (E27) 

 

 



79 

 

 

Tabela 9 - Eixo 4 - Estratégia de comunicação 

 

Critérios de categorização 

por tema: Eixo 4 

Objetivo da análise: Estratégia de comunicação 

Categoria Opinião 

 

Origem dos 

elementos: 

Se o hospital fosse fazer algo novo para melhorar a sua comunicação com os pacientes, o que 

você indicaria? 2. E se as informações que os profissionais de saúde falaram para você 

durante a internação e no momento da alta fossem impressas em um material que você 

pudesse levar para casa e consultar, o que você acharia? 3. Você gostaria de acrescentar algo 

que não foi perguntado aqui? 

Subcategoria I Frequência 

Unidade de 

Registro 

% 

(*) 

 

Subcategoria 

II 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

Subcategoria 

III 

Frequência 

Unidade de 

Registro 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão 

(comunicação) 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

informações 

gerais 

 

 

 

4 

 

 

 

31% 

comunicação 

com a família 

 

2 

 

50% 

status 

atendimento 

 

1 

 

25% 

atendentes 

internação 

 

1 

 

25% 

contato 

médico 

3 23% atenção 3 100% 

 

recursos 

tecnológicos 

 

 

3 

 

 

23% 

SMS 1 33% 

WhatsApp 1 33% 

App 1 33% 

interação 

entre equipes 

3 23% - - - 

 

Material de 

apoio 

 

12 

 

43% 

Impresso 10 84% - - - 

e-mail 1 8% - - - 

App 1 8% - - - 

 

 

 

 

 

 

comentário 

geral 

 

 

 

 

 

 

7 

(8 

menções) 

 

 

 

 

 

 

25% 

mais atenção 

e cuidado das 

equipes 

 

2 

 

25% 

 

- 

 

- 

 

- 

Wi-fi 1 12,5% - - - 

serviço de 

nutrição 

2 25% - - - 

elogio geral 1 12,5% - - - 

central de 

dúvidas 

1 12,5% - - - 

informações 

integradas 

1 12,5% - - - 
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Fonte: Elaboração própria (20222)  

 

O último eixo tratou objetivamente dos recursos e ferramentas que na opinião dos 

pacientes, poderiam ser implementados para aprimorar o padrão de comunicação adotado no 

hospital. Quando perguntados sobre o que o hospital poderia fazer para melhorar a comunicação 

com os pacientes, a maioria não soube responder ou alegou que não há necessidade de melhoria. 

Do total de 28 pacientes entrevistados somente 13 (46%) apresentaram sugestão de melhoria 

das quais, 54% (31%-informações gerais e 23%-contato médico), abordam questões 

relacionadas à comunicação com as famílias, informação do status do atendimento e 

relacionamento com as equipes médicas. Nas três abordagens percebe-se que o aprimoramento 

da comunicação terapêutica se faz necessário, assim como a diminuição das barreiras de 

comunicação evitando a prática unidirecional, o uso de linguagem inacessível, a baixa escuta, 

ou a imposição de ordens e negação da percepção do outro (MARTINS; DE ARAUJO, 2008). 

As respostas apresentadas indicam que os pacientes necessitam de “informação”, e para tanto, 

do total de sugestões registradas, 23% referem-se ao desenvolvimento de novos canais de 

comunicação que sejam capazes de transmitir as informações relacionadas ao cuidado com o 

uso de tecnologias podendo auxiliar o trânsito de informações entre o hospital, o paciente e as 

famílias, diminuindo a dependência da comunicação dialógica por meio de ferramentas como 

WhatsApp, E-mail, SMS e App. 

Antes de encerrar as entrevistas, foi proposto aos pacientes que relatassem algo que 

eventualmente não havia sido abordado e que eles quisessem deixar registrado. Dos relatos de 

25% dos respondentes a este eixo (7 pacientes), surgiram os temas: necessidade de melhorar a 

atenção e o cuidado prestado pelas equipes, crítica pela ausência de Wi-fi no hospital, 

descontentamento quanto ao serviço de nutrição, sugestão para a criação de uma central de 

dúvidas e por fim, a implantação de um sistema de informações integradas. 

 

“Eu gostaria que fosse revisto, realizado de forma integral e de forma profunda o 

tratamento e o atendimento que foi dado ao paciente, tanto em matéria técnica quanto em 

matéria humanística”. (E2) 

“Meu marido está dizendo que falta wi-fi aí. E sobre a alimentação também, foi tão 

confuso […]. Eu estava de jejum desde as 8h da manhã […] eu cheguei lá em cima e não 

tinha nada para comer, então acho que teria que ter esse serviço um pouco melhor”. (E8) 

total de 

respondentes 

 

28 

(*) Percentual correspondente a participação do item da subcategoria I no total 

de respostas btidas, considerando apenas respostas pertinentes -base- 28 

entrevistados. 
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“Não sei, ter algum enfermeiro ou médico e um telefone onde a gente pudesse tirar 

dúvidas […] com alguém que possa consultar o prontuário dele […] Mas eu acho que 

deveria ser um material mais detalhado do que aconteceu lá dentro desse período de 

internação, com documentos mais organizados, e com tempo da gente tirar dúvidas “. (E22) 

 

4.3 Oportunidades de ampliação da qualidade percebida 

 

Schimith et al (2011) destacam que os pacientes de modo geral, ao avaliarem o cuidado 

prestado, reconhecem quando os profissionais demonstram respeito, atenção, vínculo (elo de 

afetividade), confiança e credibilidade, transformando a atuação não só técnica, mas também 

de interação dos profissionais em um critério decisivo nessa avaliação. Desta forma, fica 

clara a importância da assistência não estar centrada apenas no elemento técnico, mas 

principalmente, no relacionamento entre os agentes de saúde e o paciente.  

Neste estudo foi possível identificar que o conceito de qualidade definido pelos 

entrevistados é baseado em critérios genéricos e subjetivos que não dizem respeito a 

componentes materiais como equipamentos ou infraestrutura e sim, aos componentes 

emocionais presentes na assistência, ligados à atenção e empatia das equipes. Para a maioria 

dos pacientes (51%), os elementos que definem a qualidade estão diretamente relacionados com 

a atuação das equipes de saúde (médicos e enfermeiros) tornando a participação delas, tanto 

técnica como relacional, amplamente relevante em toda jornada do cuidado, corroborando com 

a afirmação de Malik e Oliveira (2017) de que “a relação equipe-paciente pode ser definida 

como ponto de ancoragem de todo o processo de cuidado”. Segundo as autoras, muito tem se 

estudado sobre essa relação na prática clínica afim de conhecer quais fatores interferem no 

estabelecimento de uma comunicação eficaz que seja capaz de sustentar uma boa relação 

equipe-paciente. Considerando que a percepção do paciente sobre os serviços, seja ela positiva 

ou negativa, na maioria das vezes se forma com base em sua experiência com as questões 

relacionais, onde as equipes médicas e de enfermagem assumem um papel mais relevante ainda 

no contexto da qualidade oferecida. Pode-se concluir que os indivíduos que avaliaram 

positivamente o hospital receberam um serviço de qualidade, onde qualidade para eles, 

conforme relatos registrados, se resume na atenção dispensada pelas equipes assistenciais, com 

maior destaque para as equipes de enfermagem. Nesse sentido, investimentos no 

desenvolvimento de habilidades comportamentais focadas no acolhimento e na comunicação, 

podem apoiar a prática da assistência e consequentemente, a qualidade percebida pelo paciente.  

Na saúde, conforme colocado por Chichirez e Purcărea (2018) as ferramentas do mix 
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comunicacional baseiam-se prioritariamente nas relações interpessoais, onde a comunicação é 

considerada uma habilidade clínica fundamental que deve ser estabelecida com eficiência para 

criar uma relação de confiança entre o paciente e as equipes em prol do cuidado terapêutico e 

humanizado. Nesse sentido é importante destacar que a competência comunicacional no 

exercício das profissões de saúde não é uma condição inata e por isso deve ser abordada cada 

vez mais nas matrizes pedagógicas dos cursos de saúde de forma contínua e integrada 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

Os achados deste estudo reforçam a teoria de que as habilidades comunicacionais no 

âmbito interpessoal e os efeitos produzidos no paciente, podem ser consideradas componentes 

de uma estratégia de marketing focada na diferenciação, o que cada vez mais as organizações 

de saúde têm buscado em um mercado altamente regulado e competitivo. Importante destacar 

que a comunicação dentro do sistema de saúde especialmente no contexto hospitalar, ocorre em 

um ambiente complexo, onde fatores favoráveis e adversos andam juntos exigindo maior 

capacidade e habilidade dos agentes de saúde nas práticas comunicacionais (CHICHIREZ, 

PURCĂREA, 2018). 

Observou-se nos relatos onde a percepção dos serviços foi negativa, menor influência 

da atuação das equipes assistenciais, pois existe a presença de elementos relacionados às 

questões administrativas (38%), onde as falhas nos processos e a burocracia ganham um peso 

maior e acabam por influenciar negativamente a avaliação dos serviços, sem relação direta com 

as questões de comunicação. 

A relevância da comunicação no contexto da saúde já é amplamente discutida na 

literatura, em seus mais variados contextos, formas e objetivos. Nesse sentido, este estudo 

colabora com o tema por trazer uma perspectiva exclusiva do paciente quanto à influência da 

comunicação no ambiente hospitalar, permitindo melhor compreensão da mesma como 

componente da qualidade por este ângulo da assistência. 

Compreende-se que num contexto geral, respondendo à pergunta de pesquisa, que a 

comunicação dialógica (e seus elementos relacionais), aquela que ocorre entre os profissionais 

de saúde e o paciente, é o componente em toda a jornada do cuidado que mais influencia a 

percepção de qualidade dos serviços por parte dos pacientes usuários, seguidos pelos elementos 

de infraestrutura que reforçam a comunicação de conforto e segurança. Ainda que haja 

caminhos para implementação de outras estratégias de comunicação, seja por recursos 

impressos, digitais, ou elementos de infraestrutura e novas tecnologias, que venham apoiar e 

reforçar a efetividade da comunicação dialógica, conclui-se que a qualidade das relações 

interpessoais no contexto da saúde continua sendo estrategicamente essencial para as 
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instituições que buscam ter a qualidade dos seus serviços reconhecida. 

 
4.4 Perspectiva para melhores práticas de comunicação em saúde  

 

Para Watzlawick, Beavin e Jakson, (1967) é impossível não comunicar pois a 

comunicação acontece por meio de palavras, gestos e posturas e ela não ocorre só quando é 

consciente, ou quando há compreensão mútua, ela não se limita à simples expressão verbal. A 

todo tempo existem mensagens multimodais (verbal, não-verbal e contextual) e a comunicação 

acontece mesmo de maneira não intencional.  No contexto da saúde, toda intervenção 

decorrente do cuidado clínico e da decisão médica engloba duas dimensões, a física e a 

comunicacional. Ambas são praticadas em conjunto e deixam claro que a qualidade do 

atendimento e do tratamento não é resultado apenas da aplicação do conhecimento técnico 

científico e das condições materiais, mas também, do emprego das práticas relacionais 

(interação e comunicação), o que foi constatado nos achados da presente pesquisa (Schraiber, 

1997, apud TORALLES-PEREIRA, et al., 2004)

Os resultados encontrados confirmam que o aprimoramento das habilidades da 

comunicação relacional por parte dos agentes de saúde, é um caminho indispensável para a 

qualidade, evidenciando que mais do que intervenções técnicas, as interações presentes na 

comunicação terapêutica ajudam o paciente a superar as adversidades da hospitalização e 

promovem melhores resultados em saúde. Nesse sentido entende-se comunicação terapêutica 

como a comunicação que além de informar, acalma, acolhe e engaja o paciente no processo de 

cuidado com a sua saúde. 

As instituições de saúde assumiram o desafio de melhorar a qualidade dos cuidados e 

serviços oferecidos aos pacientes porque a qualidade do atendimento tornou-se um critério 

essencial na avaliação do desempenho das instituições em todo o mundo (DONABEDIAN, 1988). 

Importante destacar que a participação do paciente nesse processo de construção da qualidade é 

cada vez mais evidente e necessária. Por fim vale o registro de que o principal achado deste estudo 

reflete não só a influência da comunicação na qualidade assistencial percebida, mas também, 

indiretamente, a sua contribuição para um cuidado mais efetivo e duradouro, tornando os processos 

mais eficientes, otimizando tempo de hospitalização, reduzindo desperdício de recursos (humanos 

e materiais) e promovendo assim a sustentabilidade dos negócios em saúde. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o processo de adoecimento e hospitalização, o paciente se encontra fragilizado, 

inseguro, com medo, entretanto, ainda é comum observarmos nas práticas de saúde, um cuidado 

voltado essencialmente para a doença e não para o indivíduo, sem dar espaço para uma interação 

efetiva que leve em conta a individualidade, as angústias, incerteza preocupações e necessidades 

de cada indivíduo, estimulando sua autonomia e liberdade para expressar sentimentos e percepções 

sobre a sua condição de saúde (TORALLES-PEREIRA et al, 2004).  Apesar de ser amplo objeto 

de estudo no Brasil e no mundo, o tema “comunicação” parece por vezes, ainda negligenciado 

pelas instituições de saúde, seja no âmbito da transição do cuidado, na troca entre equipes de saúde 

e especialmente, na interação com o paciente em todo processo do cuidado. Os avanços da ciência 

e da tecnologia contribuem cada vez mais com recursos materiais para melhorar a assistência, 

ampliando as possibilidades de resultados de saúde mais positivos, mas é importante destacar que 

a tecnologia também traz o risco de diminuição dos vínculos entre os agentes de saúde e os 

pacientes usuários. Vínculos que são sustentados pela prática da comunicação eficaz, onde a 

empatia e o interesse pelo outro se fazem presentes. Ainda há um longo caminho a percorrer rumo 

à evolução do comportamento humano frente aos aspectos comunicacionais no âmbito da saúde. 

Conclui-se que a construção de relações interpessoais sólidas e confiáveis nas práticas assistenciais 

são estrategicamente essenciais para a prestação de um cuidado mais completo, cuja qualidade 

possa ser facilmente percebida pelos pacientes. 

 

5.1 Limitações e estudos futuros  

 

Uma das limitações presentes nesta pesquisa refere-se ao fato de a instituição participante 

pertencer a um grupo empresarial e a maioria dos pacientes entrevistados possuir uma relação 

comercial com a operadora de saúde mantenedora do hospital. Essa relação pode confundir ou 

induzir interpretações e avaliações equivocadas, pois os participantes não conseguem dissociar a 

operação do plano de saúde das atividades específicas do hospital, levando muitas vezes à confusão 

quanto a responsabilidade de cada uma das partes no processo assistencial. Além disso, o fato da 

operadora de saúde propiciar acesso a poucos hospitais também pode fragilizar o participante, que 

tem pouco poder de escolha, configurando assim relação de dependência com o hospital do estudo, 

o que pode inibir o participante a responder abertamente ou, ainda, não motivá-lo a contribuir de 

forma efetiva para esse tipo de estudo. 

Este estudo também encontrou limitação relacionada ao perfil cognitivo dos respondentes 
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com idade acima de 60 anos (39%) que apresentaram baixa compreensão das dimensões estudadas 

e consequentemente, alto número de respostas não pertinentes às perguntas dos eixos analisados. 

A pesquisa realizada é qualitativa, com um grupo reduzido de participantes, não 

permitindo, portanto, generalizações. No entanto, o estudo fornece subsídios para o desenho de 

outros que possam explorar de forma mais detalhada os eixos aqui levantados 

Para compreender melhor a temática da comunicação no ambiente hospitalar e justificar 

o direcionamento das ações de melhoria por parte das instituições no que se refere aos instrumentos 

de apoio à comunicação dialógica, é recomendável que uma pesquisa complementar seja realizada 

com o objetivo de estudar mais detalhadamente a influência de cada componente comunicacional 

na construção da qualidade. Tal pesquisa pode ser realizada através de experimento de grupo 

controle, onde um grupo seria submetido à utilização de ferramentas de tecnologia de comunicação 

e recursos materiais que apoiam e complementam a comunicação dialógica na transmissão das 

informações de saúde e o outro grupo não, para desta forma confirmar a efetividade (ou não) do 

uso de novas ferramentas de comunicação.  

Para validação dos resultados encontrados, recomenda-se que este estudo seja replicado 

em outras instituições hospitalares com perfis diferenciados para uma nova coleta e análise dos 

dados, de forma independente.  Além disso, é importante considerar a reaplicação especialmente 

em outro momento, pós pandêmico, para garantir que novos resultados sejam obtidos sem a 

influência dos efeitos da pandemia no comportamento da população relacionado à saúde.  
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ANEXO A - Autorização Institucional 

 

O termo de autorização institucional foi assinado pela vice-presidência da instituição em 

19 de maio de 2021 e encontra-se em poder da autora e disponível para consulta.  
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ANEXO B - Aprovação CEP/CONEP 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Anexo 02) 
(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

PESQUISA: A COMUNICAÇÃO COMO COMPONENTE DA  
QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR  

 
Introdução  
Você foi convidado para participar voluntariamente do estudo intitulado: “a comunicação como 
componente da qualidade na assistência hospitalar”, que irá avaliar como o padrão de 
comunicação institucional adotado numa organização hospitalar, por seus diversos meios, pode 
contribuir direta ou indiretamente, para a qualidade da assistência prestada, sob o ponto de vista 
do paciente, cada vez mais bem informado e exigente. De forma geral a comunicação pode ser 
percebida de muitos modos, e cada modo determina um entendimento das relações de troca no 
contexto institucional, gerando significados relevantes tanto para o profissional de saúde como 
para o paciente.  Comunicar é um processo de interação social e de linguagens que vai além da 
troca de informação entre os agentes, por isso se faz necessário ampliar o conhecimento acerca 
dos demais elementos de comunicação presentes no contexto da saúde. Desta forma, é clara a 
oportunidade de demonstrar quais pontos são relevantes nos processos comunicacionais dentro 
do ambiente hospitalar e que podem afetar positiva ou negativamente a percepção de qualidade 
da assistência prestada, sob o ponto de vista do paciente, em todos os pontos de contato. 
Acredita-se que esse estudo trará conhecimentos significativos para transformar a comunicação 
em uma ferramenta estratégica capaz de estimular o diálogo, a troca, promovendo experiências 
mais positivas que envolvam a participação de todos os agentes, em todos os níveis, na melhora 
dos cuidados em saúde, permitindo sua aplicabilidade a situações humanas e reais no ambiente 
hospitalar.  
Obtenção dos dados para o estudo: 
Você foi selecionado para este estudo por ter registrado espontaneamente sua opinião sobre os 
serviços médico-hospitalares prestados pelo Hospital IGESP, por ocasião de sua internação. 
 
Benefícios em participar do estudo: 
 Você não terá nenhum benefício direto ao participar deste projeto, e também não terá nenhum 
custo. Embora não haja previsão de benefícios diretos, sua participação poderá contribuir para a 
melhoria dos processos de triagem. 
Confidencialidade: 
Todos os registros referentes à sua participação neste estudo serão mantidos de modo 
estritamente confidencial junto à equipe de pesquisa devidamente supervisionada pelo 
pesquisador responsável, em conformidade com a legislação e suas regulamentações. Ao assinar 
este Consentimento Livre e Esclarecido, você autoriza o acesso da equipe a esses dados de 
registros/identidade desde que os mesmos sejam mantidos em sigilo.  
Direitos do participante: 
Sua decisão de participar ou não dessa pesquisa é completamente voluntária e não irá prejudicá-
lo ou interferir em seus futuros atendimentos. Não haverá nenhum custo a você proveniente 
deste estudo, assim como não haverá qualquer tipo de remuneração pela sua participação. Ao 
assinar este termo você não abre mão de nenhum direito legal, podendo pedir indenização em 
caso de danos decorrentes de sua participação.  
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Autorização: 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital IGESP, devidamente 
cadastrado na Conep – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o número XXXXX. A Conep 
é uma comissão que, além de coordenar a rede de Comitês de Ética brasileiros, também 
normatiza e avalia as pesquisas com seres humanos, com o intuito de proteger os participantes. 
Este TCLE está sendo elaborado em duas vias, uma que ficará com o participante e a outra com 
o pesquisador responsável pelo estudo. 
 
Para qualquer dúvida geral e/ou relacionada aos seus direitos como participante, entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital IGESP no telefone 11 3147-6469 / e-
mail cep@hospitaligesp.com.br. Horário de atendimento: 09h às 18h. 
Você também poderá, a qualquer tempo, entrar em contato com o pesquisador responsável 
pela condução do estudo: Patricia A. Lopes D´Alessandro, telefone: (11)- 31476446, e-mail: 
patricialopes71@gmail.com 
 

SUA ASSINATURA NESTE DOCUMENTO INDICA QUE VOCÊ LEU E ENTENDEU AS INFORMAÇÕES 
ACIMA MENCIONADAS, QUE DISCUTIU ESTE TERMO E O ESTUDO COM A PESQUISADORA 
PRINCIPAL E SUA EQUIPE.  

 
DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO PELO PESQUISADOR E TER 
ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, CONSINTO EM PARTICIPAR DO PRESENTE PROJETO 
DE PESQUISA. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
 
________________________________________________                                 ____ /____ / ____ 
Nome do Participante ou Responsável Legal                                                                                Data 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do Participante ou Responsável Legal 
 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente para a participação nesse estudo.  
 
 
_______________________________________________                               _____/____/_____  
Nome do Pesquisador                                                                                                                         Data 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
 

 

 

mailto:cep@hospitaligesp.com.br
mailto:patricialopes71@gmail.com
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APÊNDICE C - Tabelas de codificação da análise de conteúdo 

 

As tabelas de codificação relativas aos eixos temáticos estudados encontram-se em poder 

da autora e disponíveis para consulta.   

 
 


